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I. Disposicions generals i acords 
 
I.1. Consell Social 
 
Acord 7/2011 de 24 de març, pel qual s’aprova l’acta de la sessió plenària del dia 24 de febrer de 2010.  
  
Acord 8/2011 de 24 de març, pel qual s’acorda aprovar el pla anual d’actuacions del Programa Universitat-
Societat del Consell Social corresponent a l’any 2011, d’acord amb el que consta al document PLE 3/03-2011.  
  
Acord 9/2011 de 24 de març, pel qual s’acorda aprovar el pressupost de la Universitat Autònoma de 
Barcelona per a l’exercici de 2011, d’acord amb el que consta al document PLE 4/03-2011.  
  
Acord 10/2011 de 24 de març, pel qual s’acorda aprovar el pressupost del Consell Social de la Universitat 
Autònoma de Barcelona per a l’exercici de 2011, d’acord amb el que consta al document PLE 5/03-2011.  
   
Acord 11/2011 de 24 de març, pel qual s’acorda: 
  
1. Aprovar la creació dels nous títols de màster i diplomes de postgrau propis, d’acord amb el que consta al 

document PLE 6/03-2011.  
 
2. Comunicar aquest acord al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-lo efectiu.  
  
Acord 12/2011 de 24 de març, pel qual s’acorda: 
  
1. Aprovar la creació dels nous estudis de doctorat conjunts amb la Universitat de Barcelona següents:  
 

a. Aqüicultura,  
b. Biodiversitat,  
c. Història de la Ciència.  

 
2. Aprovar la supressió dels estudis de doctorat següents:  
 

a. Aqüicultura,  
b. Antropologia Biològica,  
c. Història de la Ciència.  

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

necessàries per a fer-lo efectiu.  
 
 
I.2. Comissions del Consell Social 
 
I.2.1. Comissió Acadèmica 
 
Acord 6/2011 de 14 de març, pel qual s’aprova l’acta de la reunió de la Comissió Acadèmica del Consell 
Social del dia 15 de febrer de 2011.  
  
Acord 7/2011 de 14 de març, pel qual s’acorda:   
   
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:  
  
1. Aprovar la creació dels nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis, d’acord amb el que consta al 

document CA 02/03-2011.  
 
2. Comunicar aquest acord al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-lo efectiu.  
  
Acord 8/2011 de 14 de març, pel qual s’acorda informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la 
proposta d’acord següent:  
 
1. Aprovar la creació dels nous estudis de doctorat conjunts amb la Universitat de Barcelona següents:  
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a. Aqüicultura  
b. Biodiversitat  
c. Història de la Ciència  

 
2. Suprimir els estudis de doctorat següents:  

 
a. Aqüicultura  
b. Antropologia Biològica  
c. Història de la Ciència  

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

necessàries per a fer-lo efectiu.  
 
Acord 9/2011 de 14 de març, pel qual s’acorda informar favorablement la Normativa de permanència en els 
estudis oficials de grau i de postgrau a la UAB segons consta al document CA 3/03-2011 i trametre-la al 
Consejo de Universidades als efectes de l’informe corresponent.  
  
Acord 10/2011 de 14 de març, pel qual s’acorda:   
  
1. Informar favorablement la concessió de la sol·licitud de convocatòria de gràcia presentada pels alumnes 

que consten en el document CA 4/03-2011 que s’annexa a l’acta per a que es matriculin en el curs 
2010/2011 de l’assignatura que es fa constar en el document CA 4/03-2011, per a la que s’ha esgotat el 
nombre màxim de convocatòries. A les sol·licituds els és d’aplicació la Normativa de permanència aprovada 
pel Consell Social el 22 de maig de 1992 i modificada el 17 de juny de 1994 i el 17 de setembre de 1999.  

 
2. Informar favorablement la concessió de la sol·licitud de convocatòria de gràcia presentada per la senyora 

Maria Magdalena Herret López per a les assignatures de “Farmacologia” i “Estructura i funció del cos humà”, 
i sol·licitar a l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat l’aplicació d’una metodologia 
d’avaluació enfocada a una valoració global i objectiva dels continguts d’aquestes assignatures en el marc 
d’aquesta convocatòria de gràcia.  

 
3. Informar sobre la proposta de sol·licitar a l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat que 

avaluï la senyora Maria Font Clos i la senyora Laura Jiménez Orrios de  l’assignatura “Estructura i funció del 
cos humà” en el marc del que estableix sobre reavaluació l’article 608 de la Normativa acadèmica de la UAB 
aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d’estudis anteriors al Reial decret 
1393/2007 aprovat pel Consell de Govern de 17 de novembre de 2010, i informar a aquestes alumnes 
sobre la sol·licitud que es tramet a l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat.  

 
Acord 11/2011 de 14 de març, pel qual s’acorda mantenir la vigència dels criteris aprovats pel Ple del 
Consell Social de 13 de novembre de 1998, sobre el repartiment entre els departaments de la UAB de les 
beques de col·laboració en departaments que el Ministeri d’Educació assigna a la UAB en la convocatòria 
corresponent. Aquests criteris estableixen el següent:  
  

1. S’entén per sol·licitud vàlida la d’aquella persona que compleix amb tots els requisits generals i acadèmics 
de la convocatòria, amb excepció de la d’estar dintre de l’ordre de prelació que li dóna dret a la beca.  

 
2. Es reparteixen les beques entre les diferents àrees de coneixement establertes per la convocatòria (Ciències 

Jurídiques i Humanitats; Ciències Experimentals i de la Salut; Ensenyaments Tècnics) de manera 
proporcional al nombre de sol·licituds vàlides rebudes per a cadascuna d’elles.  

 
3. Dintre de cada Àrea de Coneixement s’atorga una beca per a cada departament que tingui com a mínim 

una sol·licitud vàlida. Aquesta sol·licitud queda assignada.  
 
4. La resta de beques de l’Àrea de Coneixement es reparteixen entre els departaments de manera 

proporcional al nombre de sol·licituds vàlides no assignades.  
 
5. En cas d’empat, la beca s’assigna al departament amb la sol·licitud no assignada amb millor qualificació.  
 
 
I.2.2. Comissió Econòmica  
 
Acord 8/2011 de 17 de  març, pel qual s’aprova l’acta de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 
dia 10 de febrer de 2011.  
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Acord 9/2011 de 17 de març, pel qual s’acorda aprovar el preu del servei de suport de gestió acadèmica a 
titulacions oficials ofertes per escoles adscrites a la UAB per al curs acadèmic 2011-2012 per un import de 
156,48 euros.  
  
Acord 10/2011 de 17 de març, pel qual s’acorda aprovar el preu del serveis de suport a l’aprenentatge per 
al curs acadèmic 2011-2012 per un import de 70 euros.   
  
Acord  11/2011 de 17 de març, pel qual s’acorda:  
  
1. Aprovar l’increment del preu dels estudis de màster per a estudiants estrangers no residents en estats 

membres de la Unió Europea, per al curs acadèmic 2011-2012. Aquest increment és equivalent a tres 
vegades i mitja el preu que estableixi el decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les 
universitats públiques de Catalunya dels estudis de màster per al curs 2011-2012, i s’entén que s’ajusta al 
marge que permet el decret esmentat.  

 
2. Mantenir els compromisos que la Universitat Autònoma de Barcelona ja ha adquirit en el cas de màsters 

interuniversitaris, fins que s’hagi de renovar l’acord.  
 
3. En el cas de projectes finançats per programes europeus, el preu per crèdit no pot ser superior al límit 

establert pel programa.   
 
4. Els estudiants que hagin accedit durant el curs acadèmic 2010-2011 a estudis de màster universitari 

estructurats en dos cursos acadèmics se’ls ha d’aplicar, tan sols durant el curs 2011-2012, l’increment 
equivalent a dues vegades i mitja el preu del crèdit que estableixi el decret pel qual es fixen els preus dels 
serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya per al curs 2011-2012, ja que s’entén que els 
criteris de preus fixats al moment d’iniciar aquests màsters s’han de mantenir per al conjunt de la totalitat 
dels crèdits programats al seu pla d’estudis.   

  
Acord 12/2011 de 17 de març, pel qual s’acorda:    
  
1. Aprovar la relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis de la Universitat Autònoma de 

Barcelona, d’acord amb el que consta al document CE 4/03-2011. 
 
2. Comunicar aquest acord al Vicerectorat de Política Econòmica i d’Organització i al gerent de la UAB.   
   
Acord 13/2011 de 17 de març, pel qual s’acorda informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la 
proposta d’aprovar el pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici de 2011, d’acord amb 
el que consta al document CE 5/03-2011.  

  
Acord 14/2011 de 17 de març, pel qual s’acorda informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la 
proposta d’aprovar el pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici de 
2011, d’acord amb el que consta al document CE 6/03-2011.  
  
Acord 15/2011 de 17 de març, pel qual s’acorda:  
   
1. Aprovar els complements retributius autonòmics de recerca del personal docent i investigador contractat 

corresponents a la convocatòria de 2010 que han obtingut avaluació positiva a conseqüència de l’estimació 
dels recursos d’alçada presentats, d’acord amb el que consta al document CE 7/03-2011.   

 
2. Comunicar aquest acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la Recerca, 

per tal que portin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.  
  
Acord 16/2011 de 17 de març, pel qual s’acorda:   
   
1. Aprovar les tarifes per a l’any 2011 dels serveis cientificotècnics següents:  
 

a) Servei de Difracció de Raigs X, d’acord amb el que consta al document CE 8/03-2011.  
b) Servei de Microscòpia, d’acord amb el que consta al document CE 9/03-2011.  
c) Servei d’Estabulari, d’acord amb el que consta al document CE 10/03-2011.  
d) Servei de la Unitat Tècnica de Protecció Radiològica, d’acord amb el que consta al document CE 11/03-

2011.  
e) Servei de Ressonància Magnètica Nuclear, d’acord amb el que consta al document CE 12/03-2011.  
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2. Comunicar aquest acord a l’adjunta al vicerector d’Investigació i al de Projectes Estratègics per a 
Estructures Transversals de Recerca, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo 
efectiu.   

 
 

I.2.3. Comissió Societat-Universitat 
 
Acord 1/2011 d’11 de març, pel qual s’aprova l’acta de la reunió de la Comissió Societat-Universitat del 
Consell Social del dia 16 de novembre de 2010.  
  
Acord 2/2011 d’11 de març, pel qual s’acorda: 
 
1. Elevar al Ple del Consell Social la proposta del pla anual d’actuacions del Programa Universitat-Societat del 

Consell Social corresponent a l’any 2011, segons el que consta en el document CSU 1/03-2011.   
 
2. Posar en coneixement de la Comissió Econòmica del Consell Social la proposta del pla anual d’actuacions 

del Programa Universitat-Societat corresponent a l’any 2011 als efectes que corresponguin pel que fa al 
pressupost del Consell Social de l’any 2011.   

  
Acord 3/2011 d’11 de març, pel qual s’acorda aprovar que els 2.000 euros concedits a la Facultat de Dret de 
la UAB per al projecte “La millora de la cohesió social a les empreses en l’entorn geogràfic de la UAB. Una 
aportació a l’enfortiment de les polítiques de responsabilitat social corporativa”, es destinin al projecte “Cicle de 
xerrades jurídiques a la presó de Llenoders” de la Facultat de Dret, en concepte de les despeses de 
desplaçaments i d’implementació de l’activitat.  
  
Acord 4/2011 d’11 de març, pel qual s’acorda aprovar que, dels 30.000 euros pagats pel Consell Social de la 
UAB a la Fundació Autònoma Solidària per a l’adquisició d’una furgoneta per al transport adaptat a les 
necessitats de persones amb discapacitat en el campus de la UAB, l’import de 15.000 euros, que es correspon 
amb la xifra cofinançada per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, es destini al fons de beques per  a 
estudiants amb discapacitat del Programa Impuls de la Fundació Autònoma Solidària.  
 
 

I.3. Consell de Govern 
 
Acord 15/2011, de 2 de març, pel qual s’acorda: 
 
Vist el projecte de pressupost de la UAB per a l'any 2011 elaborat per la Gerència. 
 
Atès que l'article 65.1 dels Estatuts de la UAB estableix que correspon al Consell de Govern elevar al Consell 
Social la proposta de pressupost anual, i que l'article 212 disposa que la Gerència elabora l'avantprojecte de 
pressupost, d'acord amb les directrius de l'Equip de Govern i els criteris bàsics aprovats pel Consell de Govern i 
pel Consell Social. 
 
Atès que a la sessió del Consell de Govern del dia 26 de gener de 2011 es varen presentar el Criteris bàsics per 
a l'elaboració de l'avantprojecte de pressupost de la UAB per al 2011 i que un cop debatuts es va acordar 
aprovar-los i elevar-los al Consell Social per a la seva aprovació, així com encarregar al Gerent que elaborés la 
proposta d'avantprojecte de pressupost de la UAB per al 2011, d'acord amb aquests criteris bàsics. 
 
Vist que la Comissió Econòmica del Consell Social en la seva sessió del dia 10 de febrer de 2011 va acordar 
aprovar els Criteris bàsics per a l'elaboració de l'avantprojecte de pressupost de la UAB per al 2011. 
 
Vist l'article 10.4.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a 
les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització, estableix que li correspon informar les propostes 
que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre el projecte de pressupost anual. 
 
Vist que la Comissió d'Economia i d'Organització en la sessió del dia 23 de febrer de 2011 ha acordat informar 
favorablement la proposta de projecte de pressupost de la UAB per a l'any 2011 i elevar-lo al Consell de Govern 
per a la seva aprovació. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Política Econòmica i 
d'Organització i del gerent, el Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents 
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ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la proposta de Projecte de Pressupost de la UAB per a l'any 2011, en el termes 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 al vicerector de Política Econòmica 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 16/2011, de 2 de març, pel qual s’acorda: 
 
Vist l'article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril per la qual s'aprova l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP), 
que preveu que les administracions públiques han d'estructurar la seva organització a través de relacions de 
llocs de treball o d'altres instruments organitzatius similars que comprenguin, almenys, la denominació del 
llocs, els grups de classificació professional, els cossos o escales, si s'escau, a que estiguin adscrits, els 
sistemes de provisió i les retribucions complementàries. Aquests instruments són públics. 
 
Vist l'article 158 dels Estatuts de la UAB, aprovats pel Decret 237/2003, de 8 d'octubre, precepte que preveu 
que, pel que fa al Personal d'Administració i Serveis (PAS), la Universitat estableix i fa pública, com a mínim 
cada tres anys, la relació de llocs de treball que integren la seva organització, i que determina que aquesta 
relació es durà a terme per part de la Gerència d'acord amb el procediment allí establert. Vist que la proposta 
cal que sigui elevada al Consell de Govern,per tal que aquest òrgan es pronunciï favorablement i que, 
posteriorment caldrà que sigui tramesa al Consell de Social de la Universitat, per a la seva aprovació definitiva.  
 
Vist que aquesta competència de Consell de Govern ha estat delegada en la Comissió d'Economia i 
Organització. Concretament, l'article 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del 
Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 
2009, pel que fa a les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització estableix que correspon a 
aquesta Comissió delegada aprovar la proposta global de relació de llocs de treball del PAS i elevar-la al Consell 
Social.  
 
Vist que la Comissió d'Economia i d'Organització en data 22 de setembre de 2010 i en el mateix sentit, el 
Consell de Govern ( en sessió celebrada el dia 30 de setembre de 2010) van adoptar els següents acords: 
 
PRIMER.-Donar-se per assabentats de la proposta de relació de llocs de treball de la UAB presentada per la 
Gerència. 
 
SEGON.- Donar-se per assabentats de l'acord de la Comissió d'Economia de data 22 de setembre de 2010, 
referent a l'encàrrec a la Gerència que continuï les negociacions per tal que s'elabori una nova proposta de 
relació de llocs de treball del personal d'administració i serveis de la UAB que ha de ser presentada un termini 
màxim de quatre mesos per a la seva aprovació, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent. 
 
Atès que, transcorregut aquest termini, la Gerència ha presentat la Relació de Llocs de Treball que s'adjunta 
per a que prossegueixi, tal com va ser acordat, la seva tramitació per part del Consell de Govern.  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Gerència, el Consell de Govern de la 
UAB ha adoptat els acords que es reprodueixen a continuació. Aquests acords són adoptats entenent que, 
d'acord amb allò que exposa la Gerència, la Relació de Llocs de Treball que es presenta al Consell de Govern 
reflecteix únicament quina és la situació a data 31 de desembre de 2010,i aixi mateix, tot possibilitant que en 
els propers dies puguin ser modificats puntualment (en tant que errors materials) aquells aspectes sobre els 
que es detecti i es confirmi que han estat reflectits en el document de forma inadequada. 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de Llocs de treball global de la UAB, en el termes que tot seguit es transcriu: 
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SEGON.- Elevar aquesta proposta al Consell Social per a la seva aprovació definitiva, si escau. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord al Vicerectorat de Política Econòmica i d'Organització i al Gerent de la 
UAB. 
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Acord 17/2011, de 2 de març, pel qual s’acorda: 
 
Vistes les diverses peticions de creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis que han estat 
presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que 
acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
 
Vist l'article 14.3.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a 
les competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon informar les propostes 
que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de postgrau. 
 
Atès que la proposta de creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis va ser informada 
favorablement a la sessió de la Comissió d'Estudis de Postgrau de 25 de gener de 2011. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica el 
Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis, en el termes que tot 
seguit es transcriu: 
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SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis al Consell 
Social per tal que exerceixin les seves competències. 
 
TERCER.- Encarregar la delegada de la rectora per a la Formació Permanent 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 18/2011, de 2 de març, pel qual s’acorda: 
 
Vist que, en dates 20 de novembre i 9 de desembre de 2008, la Subcomissió de Postgrau va aprovar els estudis 
de doctorat en Antropologia Biològica, Aqüicultura, i Història de la Ciència com a propis de la UAB, quan 
aquests estudis són conjunts amb la Universitat de Barcelona. Amb motiu de la sol·licitud de menció 
d'excel·lència d'aquests estudis de doctorat, s'ha comprovat la necessitat de procedir a la seva aprovació com a 
titulació conjunta. Així mateix s'ha de tenir en compte que l'aprovació d'aquests nous estudis de doctorats 
implica la supressió dels anteriors estudis de doctorat als quals substitueixen per ésser iguals en contingut amb 
excepció del seu títol, i també implica que els títols nous seran d'aplicació als estudiants que en data d'avui 
haguessin iniciat aquests estudis. 
 
Vistes les peticions, en aquest sentit, de creació de nous estudis de doctorat presentades a l'Escola de Postgrau, 
i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els 
requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus d'estudis. 
 
Vist el règim jurídic d'aplicació, concretament: 
 
- Els articles 34.1 i 35 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei 
orgànica 4/2007, de 12 d'abril, que estableixen l'habilitació per a la impartició de títols oficials i la necessitat 
d'autorització de la Comunitat Autònoma i de la verificació del Consejo de Universidades per a la seva 
impartició. 
 
- El Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris 
oficials. 
 
- L'article 64.f i 171.1 i 175 dels Estatuts de la UAB sobre la creació d'estudis de doctorat de la UAB. 
 
Vist l'article 14.3.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a 
les competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon informar les propostes 
que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de postgrau. 
 
Vist que les propostes de creació de nous estudis de doctorat han estat informades favorablement per la 
Comissió d'Estudis de Postgrau de 22 de febrer de 2010: 
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- Aqüicultura  
- Biodiversitat  
- Història de la Ciència  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, el 
Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la creació dels nous estudis de doctorat conjunts amb la Universitat de Barcelona següents: 
- Aqüicultura 
- Biodiversitat 
- Història de la Ciència 
 
SEGON.- Suprimir els estudis de doctorat següents, aprovats per la Subcomissió de Postgrau en les sessions de 
dates 20 de novembre i 9 de desembre de 2008: 
 
- Aqüicultura 
- Antropologia Biològica 
- Història de la Ciència 
 
TERCER.- Elevar l'aprovació de la creació dels estudis de doctorat al Consell Social per tal que exerceixin les 
seves competències. 
 
QUART.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica i el delegat de la rectora per a Doctorat l'execució i el 
seguiment d'aquests d'acords i, concretament, pel que fa a les sol·licituds d'autorització de la Comunitat 
Autònoma i de la verificació del Consejo de Universidades. 
 
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
SISÈ.- Comunicar els presents acords a les facultats i centres de la UAB, als departaments i instituts de recerca 
de la UAB, a efectes del seu coneixement. 
 
 
Acord 19/2011, de 2 de març, pel qual s’acorda: 
 
Vista la proposta de calendari academicoadministratiu per al curs 2011-2012 presentada per la vicerectora de 
Política Acadèmica. 
 
Vista l'Ordre TRE/309/2010, d'11 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a 
l'any 2011, publicat al DOGC de data 31 de maig de 2010. 
 
Vista l'Ordre TRE/551/2010, de 22 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la 
Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2011, publicat al DOGC de data 29 de novembre de 2010. 
 
Vist l'article 12.3.c i 14.3.c de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern en data 15 de juliol de 2009, pel 
que fa a les competències de la Comissió d'Estudis de Grau i de Postgrau, que estableix que li correspon 
informar les propostes que haurà d'aprovar el Consell de Govern en matèria de calendari acadèmic i 
administratiu. 
 
Atès que la proposta de calendari academicoadministratiu per al curs 2011-2012 va ser informada 
favorablement a les sessions de la Comissió d'Estudis de Grau de 15 de febrer de 2011 i de la Comissió 
d'Estudis de Postgrau de 22 de febrer de 2011. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, el 
Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents 
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ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la proposta de calendari academicoadministratiu per al curs 2011-2012, en el termes que tot 
seguit es transcriu: 
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SEGON.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d'aquest acord. 
 
TERCER.- Encarregar la secretària general la publicació d'aquest calendari a la Seu Electrònica de la UAB. 
 
QUART.- Comunicar el present acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a termes les 
mesures necessàries per a fer efectiu el present acord. 
 
 
Acord 20/2011, de 2 de març, pel qual s’acorda: 
 
Atès que l'apartat 2 de l'article 15 de la LOMLOU, en relació amb el Consell de Govern, disposa el següent: 
 
2. El Consejo de Gobierno estará constituido por el Rector, que lo presidirá, el Secretario General y el Gerente, 
y por un máximo de 50 miembros. Del mismo formarán parte los Vicerrectores, una representación de la 
comunidad universitaria, reflejando la composición de los distintos sectores en el Claustro, y una representación 
de Decanos y Directores, según establezcan los Estatutos. Además, cuando así lo determinen los Estatutos, 
podrán ser miembros del Consejo de Gobierno hasta un máximo de tres miembros del Consejo Social, no 
pertenecientes a la propia comunidad universitaria. 
 
Atès que la disposició addicional vuitena de la LOMLOU, disposa el següent: 
 
Las universidades adaptarán sus estatutos conforme a lo dispuesto en la presente Ley en un plazo máximo de 
tres años. 
Hasta tanto se produzca la adaptación de los estatutos, los Consejos de Gobierno de las universidades podrán 
aprobar la normativa de aplicación que sea necesaria para el cumplimiento de lo establecido en esta Ley. 
 
Atès que, en atenció al temps transcorregut des de l'aprovació de les exigències contingudes a la LOMLOU, es 
considera que és del tot necessari procedir a l'adaptació d'aquelles prescripcions al propi Consell de Govern de 
la UAB.  
 
Atès que el mateix Consell de Govern de la UAB, en data 7 de juliol de 2010, ja va informar favorablement a la 
proposta d'adaptació dels Estatuts de la UAB a la LOMLOU, i que entre els articles objecte d'adaptació hi ha 
l'article 61 en que s'adapta la composició del Consell de Govern a la LOMLOU tot respectant al mateix temps 
allò que disposen els actuals Estatuts de la UAB, concretament en els termes següents: 
 
El Consell de Govern està format per:  
a) El/la rector/a, que el/la presideix. 
b) El/la secretari/à general. 
c) El/la gerent. 
d) Quinze membres de la comunitat universitària designats pel rector, entre els que hi haurà els vicerectors. En 
aquest total hi haurà membres del personal acadèmic, dels estudiants i del personal d'administració i serveis. 
e) Quinze membres elegits pels degans, directors d'escola, directors de departament i d'institut universitari de 
recerca entre els degans, directors d'escola, directors de departament i d'institut universitari de recerca, 
respectivament. 
f) Vint membres del Claustre, escollits per i entre els mateixos membres de cadascun dels sectors elegibles. 
D'aquests membres, tenint en compte la representació dels diferents sectors, dotze seran representants del 
personal acadèmic, dels quals set seran professors funcionaris doctors amb vinculació permanent a la 
Universitat i cinc funcionaris no doctors o contractats representants de la resta del personal acadèmic; sis 
representants dels estudiants, entre els quals hi haurà d'haver almenys un representant de doctorat, i dos 
representants del personal d'administració i serveis. 
A més, formen part del Consell de Govern tres membres del Consell Social que no pertanyin a la comunitat 
universitària.  
 
Procedeix, per tant, implementar la composició de Consell de Govern de la mateixa manera en que va ser 
informada de forma favorable per aquest Consell de Govern, i establir que es farà efectiva la seva 
implementació a partir de la propera sessió ordinària de Consell de Govern de la UAB. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
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PRIMER.- Aplicar l'article 15 de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 
6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (LOMLOU) a la composició del Consell de Govern de la UAB, en els 
termes següents 
 
El Consell de Govern està format per:  
a) El/la rector/a, que el/la presideix. 
b) El/la secretari/à general. 
c) El/la gerent. 
d) Quinze membres de la comunitat universitària designats pel rector, entre els que hi haurà els vicerectors. En 
aquest total hi haurà membres del personal acadèmic, dels estudiants i del personal d'administració i serveis. 
e) Quinze membres elegits pels degans, directors d'escola, directors de departament i d'institut universitari de 
recerca entre els degans, directors d'escola, directors de departament i d'institut universitari de recerca, 
respectivament. 
f) Vint membres del Claustre, escollits per i entre els mateixos membres de cadascun dels sectors elegibles. 
D'aquests membres, tenint en compte la representació dels diferents sectors, dotze seran representants del 
personal acadèmic, dels quals set seran professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat i cinc 
representants de la resta del personal acadèmic; sis representants dels estudiants, entre els quals hi haurà 
d'haver almenys un representant de doctorat, i dos representants del personal d'administració i serveis. 
A més, formen part del Consell de Govern tres membres del Consell Social que no pertanyin a la comunitat 
universitària.  
 
SEGON.- Modificar l'article 2 del Reglament del Consell de Govern en els termes esmentats al punt primer 
d'aquest acord. 
 
TERCER.- Establir que aquesta composició es farà efectiva a partir de la propera sessió ordinària de Consell de 
Govern. 
 
 
Acord 21/2011, de 2 de març, pel qual s’acorda: 
 
Atès que ha estat constatat que en determinades comissions delegades del Consell de Govern hi ha vacants o 
places que necessiten renovació. Concretament, queden per cobrir: 
- Comissió d'Afers d'Estudiants (1 representant del PAS, que ha de ser membre del Consell de Govern) 
- Comissió Economia i Organització (1 representant del PAS, que ha de ser membre del Consell de Govern) 
- Comissió d'Estudis de Grau (2 representants del PAS, que han de ser membres del Claustre, un dels quals ha 
de ser membre del Consell de Govern) 
- Comissió d'Estudis de Postgrau (1 coordinador/a de titulació de postgrau de l'àmbit de les Ciències Humanes, 
2 representants del PAS, que siguin membres del Claustre, en dels quals ha de ser membre del Consell de 
Govern) 
- Comissió d'Investigació (1 professor/a del sector B de l'àmbit de les Ciències Experimentals i Tecnologies) 
- Comissió de Política Lingüística (1 representant del PAS, que sigui membre del Claustre) 
- Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics (2 representants del PAS un dels quals de 
ser membre del Consell de Govern, i l'altre membres del Claustre) 
 
i s'han de renovar els membres representants dels estudiants següents: 
 
- Comissió d'Afers d'Estudiants: 5 estudiants 
- Comissió d'Economia i d'Organització: 2 estudiants. 
- Comissió d'Estudis de Grau: 2 estudiants de grau. 
- Comissió d'Estudis de Postgrau: 2 estudiants de postgrau. 
- Comissió d'Investigació: 1 estudiant de postgrau. 
- Comissió de Personal Acadèmic: 1 estudiant de postgrau. 
- Comissió de Política Lingüística: 2 estudiants. 
- Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics: 1 estudiant de postgrau. 
 
Vista la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
aprovada pel Consell de Govern en data 21 d'abril de 2005, i modificada pels acords de data 15 de març, 2 de 
novembre de 2006, 1 de febrer i 25 d'abril de 2007 i 15 de juliol de 2009, l'article 3 de la qual diu: 
 
1. Els membres de les comissions, excepte els que s'esmenten al paràgraf següent, són elegits pel Consell de 
Govern, després d'haver presentat prèviament la candidatura corresponent, i d'acord amb el que estableix 
l'article 24 del Reglament del Consell de Govern. 
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2. Els degans i directors d'escola, de departament o d'institut són elegits pel col·lectiu respectiu i d'entre els 
membres d'aquest, i són membres de la comissió per raó del càrrec. En el moment de l'elecció, s'han de 
proclamar el titular i el suplent. 
3. Els candidats a representants dels estudiants a les comissions del Consell de Govern hauran de ser membres 
del Consell de Govern o del Claustre o, en cas de no ser-ho, comptar amb el suport o bé de quatre estudiants 
membres del Consell de Govern o bé d'una assemblea o consell d'estudiants de centre constituït 
reglamentàriament. 
 
Vist el que disposa l'article 24 del Reglament del Consell de Govern 
 
1. Els membres de les Comissions són elegits pel Consell de Govern, prèvia presentació de candidatures, que 
serà comunicada a efectes de publicitat als diversos estaments i a les estructures bàsiques de la universitat. 
2. Les candidatures s'han de presentar per escrit, amb especificació de Comissió i estament, a la Secretaria 
General, la qual ha de garantir la publicitat de la convocatòria entre els membres de la comunitat universitària. 
3. L'elecció es farà per majoria simple de vots emesos. L'escrutini es realitzarà recomptant els vots i ordenant 
els candidats per ordre descendent en nombre de vots i resultaran elegits els més votats que compleixin les 
condicions generades de composició establerts per a cada Comissió. En cas que alguna de les eleccions deixés 
vacant un o diversos llocs per cobrir, es procedirà a una nova votació. 
 
Vist que s'ha obert el termini de presentació de candidatures fins el dia 28 de febrer de 2011. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern de la UAB, un cop celebrada la 
corresponent votació a partir de les candidatures presentades, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Escollir els següents membres de les comissions del Consell de Govern : 
 
COMISSIÓ D'AFERS D'ESTUDIANTS 
 
Cinc estudiants: 
 
- Lluís Llacera Cid 
- Andreu Espínola Seral 
- Josep Oriol Guinovart Pedescoll 
- Josep Maria Guardia Ardiaca 
- Marçal Ventura Tejerina 
 
COMISSIÓ D'ECONOMIA I D'ORGANITZACIÓ 
 
Dos estudiants: 
 
- Andreu Criquet Giralt 
- Javier Abad García 
 
Un representant del personal d'administració i serveis membre del Claustre i membre del Consell de Govern: 
 
- Juan Manuel Gómiz Rodríguez 

 
COMISSIÓ D'ESTUDIS DE GRAU  
 
Dos estudiants de grau: 
 
- Gemma Domínguez García 
- Sergi Fernández Cruz 
 
COMISSIÓ D'ESTUDIS DE POSTGRAU 
 
Un/a coordinador/a de titulació de postgrau de l'àmbit de les Ciències Humanes: 
 
- Dolors Poch Olivé 



BOUAB Núm. 83          Març del 2011 

 
 

_____________________________________________________ 228

 
Dos estudiants de postgrau: 
 

Paula Martínez Alcalá 
Marta Marin Argany 
 

COMISSIÓ D'INVESTIGACIÓ 
 
Un/a professor/a del Sector B de l'àmbit de les Ciències Experimentals i Tecnologies 
 
- Asier Ibeas Hernández 
 
Un estudiant de postgrau 
 
- Mireia Bolíbar Planas 
 
COMISSIÓ DE PERSONAL ACADÈMIC 
 
Un estudiant de postgrau 
 
- Jordina Sánchez Amat 
 
COMISSIÓ DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA 
 
Dos estudiants: 
 
- David Montpeyó Garcia-Moreno 
- Marina Sureda Torres 
 
Un membre del personal d'administració i membre del Claustre: 
 
- Marta Violeta Labrador 
 
COMISSIÓ DE TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENTS I PROJECTES ESTRATÈGICS 
 
Un estudiant de postgrau 
 
- Jordi Vila i Planas 
 
Dos representants del personal d'administració i serveis, un membre del Consell de Govern i un membre del 
Claustre: 
 
- Jordi Hernández Sánchez 
- Juan Montesinos Andrade 
 
 
SEGON.- Comunicar el resultat de la votació a les persones que resulten escollides i als presidents de les 
comissions delegades. 
 
TERCER.- Publicar el resultat de la votació a la Intranet de la UAB corresponent als diferents col·lectius. 
 
 
Acord 22/2011, de 2 de març, pel qual s’acorda: 
 
L'Estatut de l'Estudiant aprovat pel Reial Decret 1791/2010, de 30 de desembre, estableix en el seu article 48 
la creació del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado, i el defineix com l'òrgan de deliberació, consulta 
i participació dels estudiants universitaris davant el Ministeri d'Educació.  
 
En definir la composició d'aquest Consell estableix que en formaran part, entre d'altres membres, un estudiant 
representant de cadascuna de les universitats espanyoles, públiques i privades; que en les universitats en les 
que existeixi Consell d'Estudiants, u òrgan equivalent de representació estudiantil, la representació recau en el 
seu president, o figura equivalent, i que en les universitats en les quals no existeix Consell d'Estudiants, el 
representant serà nomenat pel Consell de Govern a proposta dels estudiants electes del mateix. 
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En aquest sentit, el Consell de Govern ha de procedir a l'elecció d'aquest representant dels estudiants. 
Vist que s'ha obert el termini de presentació de candidatures fins el dia 28 de febrer de 2011. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern de la UAB, un cop celebrada la 
corresponent votació a partir de les candidatures presentades, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
 
PRIMER.- Escollir l'estudiant Carlos Pérez Padilla com a representant de la UAB en el Consejo de Estudiantes 
Universitarios del Estado. 
 
SEGON.- Comunicar el resultat de la votació a l'interessat i al Ministeri d'Educació. 
 
TERCER.- Publicar el resultat de la votació a la Intranet dels estudiants de la UAB. 
 
 
Acord 23/2011, de 2 de març, pel qual s’acorda: 
 
La nova estructuració dels ensenyaments universitaris iniciada per la Llei 6/2001, de 21 de desembre, 
d'Universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, fa necessari actualitzar la Normativa de 
permanència d'aquesta Universitat per tal d'adequar-la al nou marc acadèmic, amb l'objectiu d'assolir uns 
millors indicadors d'aprofitament i de rendiment dels estudiants. 
 
En aquest sentit, el Vicerectorat de Política Acadèmica, per encàrrec de la Comissió Acadèmica del Consell 
Social, ha elaborat una proposta de Normativa de permanència en els estudis oficials de grau i de postgrau a la 
UAB. 
 
Aquesta proposta regula, entre d'altres aspectes, el règim d'estudis dels estudiants a temps complet i a temps 
parcial; el dret a formalitzar un màxim de tres matrícules per superar una assignatura i a sol·licitar-ne una 
d'extraordinària; la qualificació de "No presentat" que exhaureix matrícula o "corre convocatòria"; l'establiment 
d'un màxim d'anys de permanència sobre la durada dels estudis; el seguiment d'unes regles de matrícula per 
progressar en els estudis; i un règim transitori per als estudiants de grau i de màster que van iniciar els estudis 
abans del curs 2011-2012. 
 
Vist l'informe favorable sobre aquesta proposta de normativa emès per la Comissió d'Estudis de Grau de 15 de 
febrer de 2011 i per la Comissió d'Estudis de Postgrau de 22 de febrer de 2011, les quals han elevat la proposta 
al Consell de Govern per tal que també emeti el seu informe prèviament a la presentació al Consell Social. 
 
Vist l'article 46.3 de la Llei 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, 
de 12 d'abril, que estableix que el Consell Social, previ informe del Consell de Coordinació Universitària, 
aprovarà les normes que regulen el progrés i la permanència a la Universitat dels estudiants. 
 
Atès que el text d'aquesta normativa que resulti aprovat pel Consell Social haurà de ser incorporat com a Títol 
V del Text Refós de la Normativa Acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.  
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, el 
Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents 
 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement la Normativa de permanència en els estudis oficials de grau i de postgrau a la 
en el termes que tot seguit es transcriu: 
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SEGON.- Elevar aquest informe al Consell Social per tal que exerceixin les competències que li són pròpies. 
 
TERCER.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
 
QUART.- Incorporar el text d'aquesta normativa que resulti aprovat pel Consell Social com a Títol V del Text 
Refós de la Normativa Acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el 
Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol. 
 
 
Acord 24/2011, de 2 de març, pel qual s’acorda: 
 
En data 7 d'abril de 2010 el Consell de Govern va prendre l'acord següent: 
 
Primer.- Delegar a la secretària general l'elaboració d'un text refós de les normes aprovades pel Consell de 
Govern, directament o per les seves comissions, en cadascun dels àmbits següents: personal acadèmic, afers 
acadèmics, personal d'administració i serveis, investigació, creació i adscripció de centres, estudiants i, en 
general, qualsevol altre àmbit que hagi estat objecte d'una regulació general aprovada per aquest òrgan de 
govern. 
 
Segon.- L'autorització per refondre comprèn l'actualització, l'aclariment i, quan s'escaigui, l'harmonització de les 
normes aprovades pel Consell de Govern per a garantir la seva adequació al marc legal actual. Així mateix, 
aquesta autorització faculta per intitular els títols, capítols i els articles dels diferents textos que s'elaborin per a 
cadascuna de les diferents matèries, les quals poden agrupar-se en un únic text normatiu o en diversos textos 
segons l'objecte concret a regular, i haurà de determinar les disposicions que en cada cas són objecte de 
derogació. 
 
Tercer.- La proposta de refosa serà presentada a l'Equip de Govern per a la seva validació; posteriorment la 
secretària general, comunicarà la proposta als membres del Consell de Govern i obrirà un termini d'al·legacions 
circumscrites al correcte exercici de la delegació, transcorregut el qual es presentarà la proposta al Consell de 
Govern per a la seva ratificació. Un cop ratificat el text pel Consell de Govern es procedirà a la seva publicació 
al Butlletí Oficial de la UAB i a la difusió escaient, per a garantir el coneixement per part de la comunitat 
universitària. 
 
A la sessió del Consell de Govern del dia 26 de gener de 2011 la secretària general va fer la presentació de 
l'estat de les propostes pel que fa als àmbits de d'investigació i d'ordenació acadèmica aplicable als estudis 
regulats de conformitat amb el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre i de la metodologia seguida fins a la 
data, va lliurar un índex dels futurs textos refosos, un llistat de les normes de la UAB que serien objecte de 
derogació i les propostes de textos refosos corresponents. Així mateix, en aquesta sessió el Consell de Govern 
va prendre l'acord següent:  
 
Primer.- Donar-se per assabentat de l'estat d'execució de l'encàrrec a la Secretaria General sobre actualització, 
refosa i difusió de textos normatius de la UAB, i obrir un termini de 15 dies a partir de l'endemà de la sessió per 
tal que els membres del Consell de Govern facin arribar a la Secretaria General les seves propostes de 
modificacions, esmenes i suggeriments. 
 
Segon.- Encarregar la secretària general que presenti les propostes de textos refosos en matèria de 
d'investigació i d'ordenació acadèmica aplicable als estudis regulats de conformitat amb el Reial decret 
1393/2007, de 29 d'octubre, per a la propera sessió per a la seva ratificació, reculli les esmenes i suggeriments 
que es presentin i elabori una nova proposta que es presentarà a aprovació, si escau, en la propera sessió del 
Consell de Govern. 
 
Pel que fa a la proposta de text refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris 
regulats de conformitat amb el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, cal esmentar que s'han introduït a la 
proposta que es va presentar a la darrera sessió del Consell de Govern uns canvis puntuals derivats del Reial 
decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s'aprova l'Estatut de l'estudiant universitari, que afecten 
fonamentalment al règim d'avaluació i qualificació, procediments de revisió, custòdia dels documents i actes 
d'avaluació i mobilitat estudiantil. 
 
Pel que fa al Text refós de la Normativa en matèria d'investigació de la UAB, no s'ha introduït cap canvi 
respecte a la proposta presentada a la darrera sessió del Consell de Govern. 
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En tot cas, atès que dins el termini atorgat pel Consell de Govern no s'ha presentat cap esmena ni suggeriment, 
es presenta les propostes de textos refosos en matèria d'investigació i d'ordenació acadèmica aplicable als 
estudis regulats de conformitat amb el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, de la Universitat Autònoma de 
Barcelona per a ser aprovades pel Consell de Govern. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la secretària general, el Consell de Govern 
de la UAB ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- En relació amb la proposta d'actualització i refosa dels textos normatius vigent a la UAB en matèria 
d'investigació: 
 
1. Aprovar el Text refós de la Normativa en matèria d'investigació de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
[Document] 
 
2.- Derogar totes les normes d'igual o inferior rang aprovades per la Universitat Autònoma de Barcelona que 
s'oposin a la present Normativa. 
 
3.- Facultar la Comissió d'Investigació i la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics 
perquè, si escau, adoptin les mesures necessàries per al desenvolupament i l'aplicació de la present Normativa. 
 
 
SEGON.- En relació amb la proposta d'actualització i refosa dels textos normatius vigent a la UAB en matèria de 
d'ordenació acadèmica: 
 
1.- Aprovar el Text refós de la Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als 
estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre. [Document] 
 
2.- Derogar totes les normes d'igual o inferior rang aprovades per la Universitat Autònoma de Barcelona que 
s'oposin a la present Normativa. 
 
3.- Facultar les Comissions d'Estudis de Grau i de Postgrau perquè, si escau, adoptin les mesures necessàries 
per al desenvolupament i l'aplicació de la present Normativa. 
 
 
TERCER.- Ordenar la publicació d'aquests textos refosos al Butlletí Oficial de la UAB. 
 
 
QUART.- Aquests textos refosos entraran en vigor l'endemà de la seva aprovació pel Consell de Govern. 
 
 
CINQUÈ.- Encarregar el Gabinet Jurídic de la UAB que anualment presenti a la secretària general l'actualització 
d'aquests textos refosos per tal que s'adaptin a la legislació vigent. La secretària general elevarà aquesta 
proposta d'actualització al Consell de Govern per a la seva validació. 
 
 
 
Acord 25/2011, de 2 de març, pel qual s’acorda: 
 
En data 7 d'abril de 2010 el Consell de Govern va acordar: 
 
Primer.- Delegar a la secretària general l'elaboració d'un text refós de les normes aprovades pel Consell de 
Govern, directament o per les seves comissions, en cadascun dels àmbits següents: personal acadèmic, afers 
acadèmics, personal d'administració i serveis, investigació, creació i adscripció de centres, estudiants i, en 
general, qualsevol altre àmbit que hagi estat objecte d'una regulació general aprovada per aquest òrgan de 
govern. 
 
Segon.- L'autorització per refondre comprèn l'actualització, l'aclariment i, quan s'escaigui, l'harmonització de les 
normes aprovades pel Consell de Govern per a garantir la seva adequació al marc legal actual. Així mateix, 
aquesta autorització faculta per intitular els títols, capítols i els articles dels diferents textos que s'elaborin per a 
cadascuna de les diferents matèries, les quals poden agrupar-se en un únic text normatiu o en diversos textos 

http://webs2002.uab.es/o-coordinacio-institucional//web-oficina/BOUAB/butlletins_anteriors/pdf/curs_2010_2011/%28F1%29_annex_1_BOUAB_marc2011_Text_refos_normativa_investigacio.pdf
http://webs2002.uab.es/o-coordinacio-institucional/web-oficina/BOUAB/butlletins_anteriors/pdf/curs_2010_2011/%28F2%29_annez_2_BOUAB_marc2011_Text_refos_estudis_universitaris_conformitat_RD1393_2007.pdf
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segons l'objecte concret a regular, i haurà de determinar les disposicions que en cada cas són objecte de 
derogació. 
 
 
Tercer.- La proposta de refosa serà presentada a l'Equip de Govern per a la seva validació; posteriorment la 
secretària general, comunicarà la proposta als membres del Consell de Govern i obrirà un termini d'al·legacions 
circumscrites al correcte exercici de la delegació, transcorregut el qual es presentarà la proposta al Consell de 
Govern per a la seva ratificació. Un cop ratificat el text pel Consell de Govern es procedirà a la seva publicació 
al Butlletí Oficial de la UAB i a la difusió escaient, per a garantir el coneixement per part de la comunitat 
universitària. 
 
En aquesta sessió del Consell de Govern la secretària general ha fet la presentació de l'estat de les propostes 
pel que fa a l'àmbit de les tecnologies de la informació i de la comunicació i en relació amb les normes 
complementàries a les normes generals aplicables als estudiants de la UAB, així comde la metodologia seguida 
fins a la data. La proposta que es presenta conté un índex dels futurs textos refosos, un llistat de les normes de 
la UAB que seran objecte de derogació i una proposta de text refós de les diferents normatives actualment 
vigents en cadascuna de les matèries: 
 
1.- Respecte a l'àmbit de les tecnologies de la informació i de la comunicació, la proposta de text refós que ha 
estat presentada inclou la regulació actualment en vigor sobre el web de la UAB, la comunicació electrònica a la 
UAB, el règim de publicació de materials al campus virtual i les mesures de seguretat pels usuaris dels recursos 
informàtics de la UAB. Respecte a aquesta matèria, l'equip de govern ha constatat la necessitat d'actualitzar el 
títol IV, referent a les mesures de seguretat pels usuaris dels recursos tecnològics i en una propera sessió del 
Consell de Govern presentarà una proposta al respecte per a ser discutida i, si escau, aprovada.  
 
2.- Respecte a l'àmbit d'estudiants, la proposta de text refós que ha estat presentada inclou la regulació 
actualment en vigor sobre: drets i deures dels estudiants de la UAB, els criteris per compaginar la vida 
acadèmica i laboral dels estudiants, el règim dels estudiants amb necessitats especials, el règim d'ajuts de 
col·laboració per a estudiants, els drets i obligacions dels beneficiaris d'aquests ajuts i les condicions d'ús dels 
locals de l'edifici R per a activitats d'estudiants de la UAB. Es tracta de normes complementàries a les de 
caràcter general establertes a la Llei Orgànica d'Universitats, a l'Estatut de l'estudiant universitari, als Estatuts 
de la UAB i a les normes dictades en el seu desenvolupament.  
 
En aquesta sessió del Consell de Govern ha estat obert com és habitual, un termini per a la presentació 
d'esmenes i suggeriments circumscrites a les matèries regulades i a la vigència dels preceptes continguts i 
posteriorment, en un proper Consell de Govern, la secretària general presentarà la proposta definitiva de textos 
refosos referits a cadascun dels àmbits. 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la secretària general, el Consell de Govern 
de la UAB ha adoptat els següents 
 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat de l'estat d'execució de l'encàrrec a la Secretaria General sobre 
actualització, refosa i difusió de textos normatius de la UAB en matèria de les tecnologies de la informació i de 
la comunicació i en relació amb les normes complementàries a les normes generals aplicables als estudiants de 
la UAB, i obrir un termini de 15 dies a partir de demà per tal que els membres del Consell de Govern facin 
arribar a la Secretaria General les seves propostes de modificacions, esmenes i suggeriments sobre ambdós 
textos. 
 
 
SEGON.- Encarregar la secretària general que presenti de nou les propostes de textos refosos en matèria de les 
tecnologies de la informació i de la comunicació i en relació amb les normes complementàries a les normes 
generals aplicables als estudiants de la UAB, per a la propera sessió del Consell de Govern amb les 
modificacions que hagin de ser incorporades arrel del tràmit de presentació d'esmenes i suggeriments.  
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Acord 26/2011, de 2 de març, pel qual s’acorda: 
 
El Consell de Govern de la UAB va aprovar en data 8 de juliol de 1999 el Reglament del Servei d'Activitat Física 
(SAF) de la UAB. 
 
El temps transcorregut des de l'aprovació de l'esmentat Reglament i la conveniència d'adequar les previsions en 
ell contingudes a la promoció de les activitats relacionades amb l'activitat física, orientades a la millora de la 
salut i a la formació integral de les persones fan necessari modificar el redactat del Reglament del SAF. 
 
Les modificacions proposades afecten principalment a l'estructura tècnica i administrativa del SAF (art. 4 i 6) i 
al perfil de les persones usuàries (art. 9). Pel que fa a les unitat tècniques i administratives es suprimeix la 
diferenciació de cadascuna de les unitats i pel que fa als perfils de les persones usuàries es classifiquen en tres 
perfils (Comunitat Universitària, Comunitat no universitària i Altres perfils) atenent a la seva vinculació amb la 
UAB. 
 
Vist el que disposa la normativa bàsica de serveis aprovada pel Consell de Govern en data 17 de novembre de 
2010, per la qual les propostes de modificació dels reglaments dels serveis han de ser informades per la 
Comissió competent del Consell de Govern, que les eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 
Vist l'article 10.4 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern en data 15 de juliol de 2009, pel que fa a 
les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització estableix que correspon a aquesta Comissió 
informar de les propostes que han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern en matèria de 
disposicions normatives en matèria d'organització de l'administració.  
 
Vist l'acord de la Comissió d'Economia i Organització de data 23 de febrer de 2011 pel qual s'informa 
favorablement la modificació del Reglament del SAF. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del Servei d'Activitat Física, el Consell de 
Govern de la UAB ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació del Reglament del Servei d'Activitat Física (SAF) de la UAB, en els termes que  
tot seguit es transcriu: 
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SEGON.- Establir la seva entrada en vigor a partir de demà i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
UAB. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord al Servei d'Activitat Física. 
 
 
Acord 27/2011, de 2 de març, pel qual s’acorda: 
 
Vistes les comunicacions emeses per AQU Catalunya referents als complements retributius autonòmics per 
mèrits de recerca del professorat de la UAB que han estat acceptats després de l'estimació del recursos 
d'alçada presentats pels interessats. 
 
L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) és competent per a 
l'avaluació dels mèrits de recerca del professorat universitari, a través de les seves comissions avaluadores de 
la Comissió d'Avaluació de la Recerca. També s'encarrega de notificar el resultat de l'avaluació a les persones 
interessades d'acord amb el procediment establert i comunica a cada universitat les avaluacions favorables 
obtingudes pel professorat respectiu, per tal que el Consell de Govern pugui formular la proposta d'assignació al 
Consell Social.  
 
El Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent i 
investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, en el seu article 7 estableix que 
un cop certificada l'avaluació per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho 
traslladarà al Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d'assignació al Consell Social. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents 
 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentats i donar per bona la proposta de l'Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya de complements retributius autonòmics per mèrits de recerca per al professorat de la 
UAB que han obtingut avaluació positiva com a conseqüència de l'estimació dels recursos d'alçada presentats, 
en els termes que tot seguit es transcriu: 
 
 

 
 
 
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau. 
 
 
TERCER.- Comunicar el present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la 
Recerca, per tal que portin a termes les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.  
 
 
QUART.- Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic i la vicegerenta de l'Àmbit de Recursos Humans que 
facin l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
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I.4. Comissions del Consell de Govern 
 
I.4.1. Comissió d’Afers d’Estudiants 
 
Acord 1/2011, de 16 de març, pel qual s’aproven les Bases reguladores per a la concessió d’ajuts de 
col·laboració amb la UAB per al curs 2011-2012, amb les següents modificacions:  
 
Es substitueixen, a la primera línia de la base 8.1.b), els següents mots: ‘de la titulació’ 
Pels següents altres: ‘d’uns estudis oficials d’un centre propi de la UAB’ 
 
que tot seguit es transcriu: 
 

Bases reguladores per a la concessió d’ajuts de col·laboració amb la UAB per al curs 2011-2012 
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Acord 2/2011, de 16 de març, pel qual s’aprova la Convocatòria general d’ajuts de col·laboració amb la UAB 
per al curs 2011-2012 i es faculta a la cap de l’Àrea d’afers acadèmics perquè presenti un text d’acord amb el 
contingut, incorporant les següents modificacions:  
 

- Substituir ‘Assistent d’assignatura’ per ‘Assistent de titulació’ 
- Incorporar els perfils de la destinació, d’acord amb el canvi anterior.  
- Establir una forquilla màxima i mínima de l'import de compensació econòmica dels ajuts. 
- Modificar el calendari de la convocatòria en 15 dies. 
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Acord 3/2011, de 16 de març, pel qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per a desenvolupar activitats de 
l’estudiantat de la UAB a càrrec de la Unitat d’Estudiants i Cultura, per al curs 2011-2012, que tot seguit es 
transcriu: 
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Acord 4/2011, de 16 de març, pel qual s’aprova la convocatòria dels premis per a la promoció de l’esperit 
emprenedor entre l’estudiantat de la UAB, que tot seguit es transcriu: 
 

Premis per a la promoció de l’esperit emprenedor entre l’estudiantat de la UAB 
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I.4.2. Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Acord 8/2011, de 30 de març, pel qual s’informa desfavorablement la proposta per la qual 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. 
 
Acord 9/2011, de 30 de març, pel qual s’informa desfavorablement la proposta per la qual el Claustre insta 
l’equip de govern que respecti els processos de negociació d’acord amb la legislació vigent, sens perjudici de les 
competències que corresponen als òrgans de govern de la UAB, i a retirar qualsevol mesura que afecti les 
condicions laborals dels treballadors sense que prèviament hagin estat negociades amb els organismes 
oportuns i a proporcionar a aquests organismes la informació econòmica rellevant per poder arribar a acords al 
respecte. En el cas de no arribar a acords es mantindran els actuals convenis i acords vigents. 
 
Acord 10/2011, de 30 de març, pel qual s’informa desfavorablement la proposta per la qual el Claustre insta 
l’equip de govern per tal que, si escau, adopti els acords pertinents i, un cop confirmada l’adequació jurídica de 
la proposta, insti els òrgans i entitats competents a deixar sense efecte la reducció del 5% del sou del personal 
investigador en formació, de tal manera que l’import percebut en concepte de nòmina torni a ser el de maig de 
2010 i que es reintegri amb efecte retroactius la quantitat corresponent des del mes de juny de 2010. 



BOUAB Núm. 83          Març del 2011 

 
 

_____________________________________________________ 293

Acord 11/2011, de 30 de març, pel qual s’informa favorablement la proposta per la qual 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 en concepte de serveis específics i suport a 
l’aprenentatge al personal investigador en formació aplicable al curs acadèmic 2011-2012. 
Acord 12/2011, de 30 de març,  pel qual s’informa desfavorablement la proposta per la qual el Claustre 
insta l’equip de govern a estudiar la possibilitat d’ampliar a estudiants i treballadors subcontractats de la UAB el 
conveni existent amb el PAS i el PDI que finança el 50% de la despesa en transport públic. 
 
Acord 13/2011, de 30 de març, pel qual s’informa favorablement la proposta de modificació del Text refós 
de les normatives vigents en l’àmbit de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC). 
 
 

I.4.3. Comissió d’Estudis de Grau 
 
Acord 21/2011 de 23 de març, pel qual s’ informa favorablement la modificació de la Normativa acadèmica 
de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el RD 1393/2007, i de la Normativa 
acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d’estudis anteriors 
al RD 1393/2007, corresponent al títol sobre Programes d’Intercanvi, i s’eleva al Consell de Govern per a la 
seva informació. 
 
Acord 22/2011 de 23 de març, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la modificació de les 
memòries dels títols següents: 

 
- Graduat/Graduada d’Enginyeria Electrònica de Telecomunicació 
- Graduat/Graduada d’Informàtica i Serveis 
- Graduat/Graduada d’Arts i Disseny (Escola Massana) 
- Graduat/Graduada d’Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació 

 
Acord 23/2011 de 23 de març, pel qual s’aprova la modificació de les taules d’adaptació dels estudis actuals 
als nous Graus següents. 
 
Acord 24/2011 de 23 de març, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, els criteris i les places 
per a l’accés a les llicenciatures de segon cicle i al segon cicle de les llicenciatures de cicle llarg per al curs 
acadèmic 2011-2012, que tot seguit es transcriu: 
 

Accessos al 2n cicle de titulacions de cicle llarg. Curs 2011/12 
 

Centre Titulació 
Nombre 

de 
places 

Titulació que hi dóna accés 

Complem
ents de 

formació 
(crèd.) 

Barema
ció 

Calendari 
preinscripció 

Calendari 
admesos 

101 Filologia Francesa 25 Filologia Francesa 27  
13/06 a 

01/07/2011 
02/09/201

1 

Primer cicle de Farmàcia 9 

Primer cicle d’Enginyeria  15 103 Química 15 

Enginyer Tècnic en Química 
Industrial 

28,5 

SI 
10/06 a 

01/07/2011 
14/09/201

1 

Enginyeria Informàtica 25 Enginyer Tècnic en Informàtica NO SI 
27/06 a 

01/07/2011 
28/07/201

1 

Enginyers Tècnics 
Industrials(especialitat:Química 
Industrial) 

NO 

Primer cicle Llicenciatura de 
Química 34,5 

115 

Enginyeria Química 12 

Primer cicle Llicenciatura en 
Biotecnologia 37,5 

SI 
27/06 a 

01/07/2011 
28/07/201

1 
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Accés a les titulacions de només 2n cicle. Curs 2011/12 
 

 
 
 
Acord 25/2011 de 23 de març, 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 2011-2012, que tot seguit 
es transcriu: 
 
 

Criteris d’accés a diplomatures i llicenciatures per convalidació d’estudis  
universitaris estrangers. Curs 2011/12 

 
 
Codi centre Centre Titulació Núm. places 

ofertes 

106 Facultat de Dret Llicenciat/ada en Dret 
25 

107 Facultat de Veterinària Llicenciat/ada en Veterinària 
2 

 
 
Acord 26/2011 de 23 de març, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, el canvi d’estudis per 
interdisciplinarietat de la Llicenciatura en Biologia a les titulacions de grau impartides a la Facultat de 
Biociències. 
 
 
 

Centre Titulació 
Nombre 

de 
places 

Titulació que hi dóna accés 
Complem
ents de 

formació 

Barema
ció 

Calendari 
preinscripció 

Calendari 
admesos 

Llicenciats, Diplomats i Primer 
Cicle Filologies 

NO 

101 
Teoria de la literatura i 
literatura comparada 

40 
Llicenciats, Diplomats i Primer 
Cicle altres titulacions 

25 

SI 
13/06 a 

01/07/2011 
02/09/2011 

Diplomats de Professorat d’EGB i 
Diplomats de Mestre 

24 

Diplomats en Educació Social 26 

Primer Cicle de Pedagogia 18 

111 Psicopedagogia 60 

Primer Cicle de Psicologia 18 

SI 
06/06 a 

01/07/2011 
28/07/2011 

EnginyeriaTècnica en Sistemes de 
Telecomunicació 

NO 

Enginyeria Tècnica en Telemàtica NO 

EnginyeriaTècnica en 
Telecomunicació, especialitat en 
Sistemes Electrònics 

NO 

Primer cicle d’Enginyeria de 
Telecomunicació 

NO 

EnginyeriaTècnica en 
Telecomunicació, especialitat So i 
Imatge 

34,5 

115 
Enginyeria de 
Telecomunicacions 

50 

Enginyeria Tècnica Industrial, 
especialitat Electrònica Industrial 

34,5 

SI 
27/06 a 

01/07/2011 
28/07/2011 
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Acord 27/2011 de 23 de març, pel qual s’aproven les activitats proposades per al reconeixement de crèdits 
de lliure elecció, que tot seguit es transcriu: 
 
 

 
 
 
 
Acord 28/2011 de 23 de març, pel qual es dona el vistiplau a l’oferta d’activitats susceptibles de 
reconeixement com a crèdits de lliure elecció per a cada centre de la UAB, que tot seguit es transcriu: 
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Acord 29/2011 de 23 de març, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la concessió de 
premis extraordinaris de titulació als alumnes següents:  
 
 
Escola de Prevenció i Seguretat Integral 
Verònica Vallejo Santiago 
Oscar Gordillo Gutiérrez 
 
 
Escola Superior d’Arxivística i Gestió de 
Documents 
Alba Vilaseca Freixas 
Daniel Giménez Labay 
 
 
Escola de Turisme i Direcció Hotelera 
Meritxell Costa Planchart 
Maria Florencia Pascual Pérsico 
Marina Giner Bolaño 
 
 
Facultat de Ciències de l’Educació 
Anna Martínez Puig 
Anna Barbera Cubero 
Esther Sallent Pladevall 
Núria Vendrell Molina 
Maribel Garcia Martínez 
Marina Deulofeu Canoves 
Laia Palenzuela Roses 
Gemma Ros Galimany 
Anna Tàpia Valverde 
Ignasi Torrillas Esteban 
Maria Carmen Arias Mayoral 
Ainhoa Reverte Lecha 
Laia Pantinat i Hernández 
Eulalia Guasch Cervelló 
Alba Culell Boix 
Eva Merino Marín 
Berta Espona Barcons 
Maria Rodriguez Ficapal 
 
 
 

Facultat de Psicologia 
Ainoa Mateu Mullor 
Nicole Tejos Barrera 
Sara Vergara Muro 
Alejandra González Rebollo   
Laura Pérez Pujol 
Elisabet Tasa i Vinyals 
Ana Veas Martínez 
 
Facultat de Filosofia i Lletres 
Sara Egido de Frutos 
Maria Isabel Cadenas Álvarez 
Yuliya Kovalchuk 
Judit Besora Tondo 
Irene Tarrés Canimas 
Núria Argemí Torras 
Adrià Rofes Sánchez 
Elia Pons Buil 
Judit Capdevila Vilatersana 
Jeremy Benjamin Buck Gili 
Daniel Navarro Torró 
Bàrbara Bailén Pérez 
Manuel Labrandero Candela 
Aleix Bonfill Garcia 
Carlos Carvajal Gómez 
Mireia García González 
Miguel Angel Castela Egido 
Oriol Lujan Feliu 
Jose Manuel Simón Domínguez 
María Belén Montero Rodríguez 
Mireia Martin Millan 
Celestino Lahera Aineto 
Enric Azuaga Corredor 
Jorgina Català Jarque 
Isaac Orenes Jiménez 
Alba Gómez Gabriel 
Joaquín Jesús Pascual Ivars 
Ester Bueno García 
Maria Belén Pérez de Prado García 

 
 
Acord 30/2011 de 23 de març, pel qual es modifiquen les accions propedèutiques per al curs acadèmic 
2010-2011, que tot seguit es transcriu: 
 

Modificacions de les accions propedèutiques per al curs 2010/11 
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I.4.4. Comissió d’Estudis de Postgrau 
 
 
Acord 23/2011 de 30 de març, pel qual s’informa favorablement la creació dels nous títols de màster i 
diplomes de postgrau propis següents, amb la condició que l’any vinent s’adaptin a la normativa vigent, i 
s’eleva al Consell de Govern per la seva aprovació: 
 

- Màster en Gestió d’Assegurances 
- Màster en Mobilitat Urbana, Transport i Territori 

 
Acord 24/2011 de 30 de març, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, els plans d’estudis de 
màster i diplomes de postgrau propis de nova creació, de moficació, i de renovació adaptats a l’EEES següents: 
 

- Màster en Gestió d’Assegurances 
- Màster en Mobilitat Urbana, Transport i Territori 
- Màster en Assessorament i Gestió d’Explotacions de Boví Lleter 
- Màster en Medicina Materno-Fetal 

 
Acord 25/2011 de 30 de març, pel qual es dóna el vistiplau als nous cursos d’especialització, que tot seguit 
es transcriu: 

 
Acord 26/2011 de 30 de març, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, les places i les 
modificacions de línies de recerca d’estudis de doctorat per al curs 2011-2012, que tot seguit es transcriu: 
 
Aprovació de places i les modificacions de línies de recerca d’estudis de doctorat per al curs 2011-

2012, per delegació del Consell de Govern 
 
 

 

Estudi de Doctorat 

 

Places 
11/12 

Observacions línies i places 

 
Anàlisi Econòmica    20      

Antr. Social i Cultural  10    

Aqüicultura 15 
*Canvis en el nombre de places i les línies de recerca 
arran del nou doctorat conjunt ja aprovat. 
Places totals programa conjunt. 

Arqu. Prehistòrica   10    

Biodiversitat 10 
*Canvi de nom. Abans Antropologia Biològica. Canvis 
en les línies de recerca arran del nou doctorat conjunt 
ja aprovat. Places totals programa conjunt. 

Biologia Animal  10      

Biologia Cel·lular   15    

Biologia i Biotecnologia Vegetal 15 
*Canvis en les denominacions i organització de les 
línies de recerca (han afegit CRAG). (Annex 1)  

Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina   30    

Biotecnologia  10    
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Estudi de Doctorat 

 

Places 
11/12 

Observacions línies i places 

 
Ciència Cognitiva i Llenguatge  10      

Ciència de Materials   30      

Ciència i Tecnologia Ambiental 30 
   
 
 

Ciència Política 10 

*Canvis en els requisits d’accés específics i els criteris 
de selecció. Ok revisats. 
*Canvis en les denominacions i organització de les 
línies de recerca. (Annex 2)  

Ciències dels aliments   15 

*Canvis en les denominacions i organització de les 
línies de recerca. S’afegeix una nova línia de recerca i 
es fa una petita variació en el nom de les altres 5.  
*S’incrementa el nombre de professors per línia. 
(Annex 3) 

Cirurgia  30   

Computació d’Altes  
Prestacions  

7 
  
   

Comunicació Audiovisual i Publicitat 12      

Comunicació i Periodisme 10    

Contingut de comunicació en l’era digital (B) 20      

Cultures en contacte a la Mediterrània  10     

Demografia   10      

Didàctica de l’Educació Física, de les Arts 
Visuals, de la Música i de la Veu 

10   

Didàctica de l’Història, la Geografia i les CC. 
Socials 

10      

Didàctica de la Llengua i la Literatura  15      

Didàctica de les Matemàtiques i les Ciències  10 
*Canvis en les denominacions i organització de les 
línies de recerca. Canvi de l’estructura de les línies. 
S’agrupen en apartats. (Annex 5)   

Dret Privat  25      

Dret  Públic Global 08/09 10      

Dret Públic i Filosofia Jurídico Política 15      

Ecologia Terrestre 10      

Economia Aplicada  10 Afegir requisits específics d’admissió. (Annex 6)  

Economia, Gestió I Organització   15   

Educació   10    

Egiptologia 10      

Electroquímica, Ciència iTecnologia 30 Places totals programa conjunt. 

Enginyeria Electrònica  20      

Farmacologia 5    

Filologia Anglesa  10      

Filología Espanyola    10    

Filosofia  10    
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Estudi de Doctorat 

 

Places 
11/12 

Observacions línies i places 

 
Física  25      

Genètica  7    

Geografia   30      

Geologia  10      

Història Comparada, Política i Social  10    

Història de l’Art i Musicologia 10    

Història de la Ciència* 15 
*Canvis en el nombre de places  i les línies de recerca 
arran del nou doctorat conjunt ja aprovat  
Places totals programa conjunt. 

Història Econòmica 10      

Immunologia  10   

Informàtica   15    

Intel·ligència Ambiental i Accessibilitat 10 

*Canvis en les denominacions i organització de les 
línies de recerca. Canvi de nom de les 5 línies que hi 
havia .Es canvia l’estructura en línies i sublínies.   
(Annex 7)  
     

Internacional en Creació i Gestió d’empreses 16      

Llengua i Literatura Catalanes i Estudis 
Teatrals  

16      

Llengües i Cultures Romàniques  10      

Matemàtiques  10      

Medicina 75    

Medicina i sanitat animals   15    

Microbiologia   20      

Microelectrónica i sistemes electrònics 10      

Mitjans, Comunicació i Cultura 10      

Morfologia i Patologia Estructural i Molecular 5 

*Canvis en les denominacions i organització de les 
línies de recerca . Canvis a les línies de recerca 
ofertades sota l’epígraf “Servei d'Anatomia Patològica 
Hospital Universitari Vall d'Hebron.” (Annex 8) 
   

Neurociències 
 

10 
*Canvis en les denominacions i organització de les 
línies de recerca. Afegir dues línies noves pel curs 
2010/2011. (Annex 9)   

Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia, Medicina 
Preventiva i Salut Pública 

25   

Polítiques Públiques i Transformació Social  8    

Producció animal   25      

Psicologia 10      

Psicología Clínica  i de la Salut  16    

Psicologia de l’Educació 
  

15 
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Estudi de Doctorat 

 

Places 
11/12 

Observacions línies i places 

 

Psicologia de la Salut i Psicologia de l’Esport  10 
*Canvis en les denominacions i organització de les 
línies de recerca. Treure una plaça i un professor d’una 
línia de recerca. (Annex 10)    

Psicologia social  12 

-Reducció en el nombre de places 
*Canvis en les denominacions i organització de les 
línies de recerca Afegir una nova línia de recerca i afegir 
dos professors. (Annex 11)  

Psiquiatria 12  

Publicitat i Relacions Públiques 15      

Química  50      

Química Teòrica i Computacional  5    

Rel.Internacionals i Integració Europea  10    

Sociologia  15           

Tª. de la Literatura i Lit. Comparada  10    

Telecomunicació i Enginyeria Sist. 40      

Traducció i estudis interculturals  20           

   

  
 
(Annex 1) Biologia i Biotecnologia Vegetal 
 
 
Línies de recerca 2011/2012 
 
Departament BABVE -UAB 

• Estrès abiòtic en plantes especialment referit a estrés iònic, Charlotte Poschenrieder, Josep Allué, 
Benet Gunsé, Mercè Llugany, Roser Tolrà, Joan Barceló Contacte: charlotte.poschenrieder@uab.cat 

• Aerobiologia i al.lèrgens Jordina Belmonte 
• Sistemàtica i taxonomia de fongs simbionts d'artròpodes. Sergi Santamaria  i  Laia Guàrdia. Contacte: 

sergi.santamaria@uab.cat 
• Sistemàtica, gestió de la biodiversitat i evolució de fanerògames. Llorenç Sáez. Contacte: 

llorens.saez@uab.cat 
• Indicadors biològics de l'evolució del paleoambient. Ramon Pérez Contacte: ramon.perez@uab.cat 
• Taxonomia, distribució i conservació de Briòfits de la Península Ibèrica, Illes Balears i Centre Amèrica. 

Montserrat Brugués, Rosa M. Cros i Iñigo Granzow. Contactos: montserrat.brugues@uab.cat; 
inyigo.delaCerda@uab.cat 

• Modelització ambiental del clima, la vegetació i el paisatge. Miquel Ninyerola, Joan Roure. Contacte: 
Miquel.Ninyerola@uab.cat 

• Biodeterioració del patrimoni històric i cultural. Josep Girbal i Xavier Ariño. Contacte: 
Josep.Girbal@uab.cat 

 
Departament de Bioquímica i Biologia Molecular- UAB 
 

• Control del cicle cel·lular: checkpoints i la seva relació amb els mecanismes de reparació de l'ADN en 
plantes superiors. 
Maria Carmen Martínez  Gómez. (Dept. Bioquímica i Biologia Molecular) 

• Senyalització cel·lular per òxid nítric (NO). Maria Carmen Martínez Gómez i Maria Carmen Espunya Prat 
(Dept. Bioquímica i Biologia Molecular) 
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Centre de Recerca en Agrigenòmica 
 
      Totes les línies dels grups de  Genètica Molecular i de Genètica Vegetal  
            Aquestes línies es poden consultar als següent links: 
Genètica Molecular:  

• Control, evolució i impacte en els gens dels transposons de plantes. Contacte: Josep Mª Casacuberta  
josep.casacuberta@cid.csic.es 

• Resposta de les plantes al estrés ambiental. Contacte: María Coca maria.coca@cid.csic.es 
• Gene regulatory networks inplant development. Contacte: José Riechmann  jose.riechmann@cid.csic.es 

 
Veure totes les línies de Genètica Molecular detallades a l’enlaç 
http://www.cragenomica.es/research/research.php’dept=1 
 
Genètica Vegetal:  
 
Crop Genomics Subprogramme 

• Prunus Genomics. Contacte: Pere Arus  pere.arus@irta.cat 
• Strawberry Genomics. Contacte: Amaparo Monfort Vives Amparo.Monfort@irta.cat 
• Melon Genomics. Contacte: Jordi García Mas  jordi.garcia@irta.cat 
• Pelargonium Breeding. Contacte: Mourad Mnejja mourad.mnejja@irta.cat 
• Plant in vitro Culture Subprogramme. Contacte: Ramón Dolçet Sanjuan ramon.dolcet@irta.cat 

 
Veure totes les línies de Genètica Vegetal detallades a l’enllaç: 
http://www.cragenomica.es/research/research.php?dept=1 
 
Departaments i  institucions participants: 
 
Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia 
http://www.uab.cat/departament/biologia-animal-biologia-vegetal-ecologia/ 
 
Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular 
http://bioquimica.uab.es/ 
 
Centre de Recerca en Agrigenòmica  
http://www.cragenomica.es/index.php 
 
El número de estudiants que anualment es admès a cada línia de recerca del programa de Doctorat depèn de la adequació 
dels aspirants, de la disponibilitat de beques i del finançament de projectes rebut 
 
 
(Annex 2 ) Ciència Política 
 
Requisits d’accés específics: 

• Una carta de motivació per realitzar els estudis del doctorat en el Doctorat en Ciència Política de la 

UAB. 

• Un projecte d'investigació a desenvolupar  

• En cas de sol·licituds d'altres universitats 2 cartes de presentació/referència de professors 
• Superació d'una entrevista personal 
• Expedient acadèmic del màster, qualificació d’un mínim de 7/10 o equivalent en el seu treball final del 

màster o tesina. 
 
Criteris de selecció: 
 
 La selecció dels alumnes la realitzarà l'òrgan d'admissió corresponent. Es valorarà l'excel·lència acadèmica del 
candidat, el nivell d'anglès, el projecte d'investigació i la seva  adequació a les línies d'investigació i la viabilitat 
pràctica de la suervisío i direcció de la tesi doctoral. En cas de sol·licituds de fora d'Espanya s'aplicarà una 
avaluació conjunta de l'expedient acadèmic. 
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Línies de recerca 2011/2012: 

Les línies d'investigació del Departament abasten principalment la política comparada, la política europea, el 
comportament polític, la sociologia política i les polítiques públiques. Més concretament, les línies d'investigació 
actives del Departament són:  

 

• Institucions i política catalana i espanyola  

• Reptes contemporanis de la democràcia 

• Institucions i política europea  

• Grups d'interès i acció col·lectiva  

• Migració i ciutadania  

• Nacionalisme i globalització 

• Actituds i comportament polític  

• Comunicació i campanyes polítiques 

• Partits polítics i eleccions 

• Pensament polític i història política  

• Política de la sostenibilitat 

• Anàlisi de les polítiques públiques i la gestió pública 

 

 

Líneas de investigación 2010/2011: 
 
Les línies d'investigació de l'estudi de doctorat abasten principalment la política comparada, la política europea, 
el comportament polític, la sociologia política i les polítiques públiques. Més concretament, les línies 
d'investigació actives del Departament són: 

• Anàlisi de polítiques públiques (J. Subirats - X. Ballart) 
• Comunicació política (J. Botella) 
• Comportament polític i qualitat de la democràcia (E. Anduiza - J.M. Vallés) 
• Governança i gestió pública (J. Brugué - R. Gallego) 
• Grups d?interès i acció col.lectiva (J.M. Molins-A. Casademunt) 
• Partits polítics i eleccions (M. Baras-J. Argelaguet) 
• Política comparada de nacionalisme, migració i ciutadania (J.Etherington - E. Ostergaard-Nielsen) 
• Polítiques i institucions europees (N. Font - A.M.Fernández - F. Morata)  
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(Annex 3) Ciència dels Aliments 
 
 
1-  Les 5 primeres són les que ja consten al web de l'Escola, però hi ha unes petites variacions als noms de les 
línies, hem afegit una breu  
descripció de cadascuna i hem incorporat més professors. 
 
 
 
2- La darrera línia "Desenvolupament de sensors òptics pel control de processos en la industria alimentària: 
determinació quantitativa, en  
línia, de components dels aliments i  de les seves propietats funcionals i/o tecnològiques", és nova per a 
aquest curs 2011/2012. 
 
 
DOCTORAT CIÈNCIES DELS ALIMENTS  

 

Línies de recerca curs 2011/2012 

• Aplicació de noves tecnologies per a la millora de la seguretat alimentària i de les característiques 
nutricionals, funcionals i organolèptiques dels aliments: Tecnologies d’alta pressió a diferents 
temperatures i ultra alta pressió homogeneització 

-Bibiana Juan Godoy 
-Buenaventura Guamis López 
-Marta Capellas Puig 
-Victòria Ferragut Pérez 
-Manuela Hernández Herrero 
-Martín Nicolás Buffa Dunat 
-Mª Teresa Reyes Pla Soler 
-Santiago Mínguez Sanz 
-Ramón Gervilla Fernández 
-Montserrat Mor-Mur Francesch 
-Artur Xavier Roig Sagués 
-Antonio José Trujillo Mesa 
-Jordi Saldo Periago 
-Josep Yuste Puigvert 

• Aplicació de tecnologies tradicionals per a la millora de la qualitat i el valor nutritiu dels aliments 
processats: Optimització del processos tradicionals (pasteurització, UHT, atmosferes modificades....) 
d’obtenció dels aliments per a la millora de la qualitat organolèptica i de la seguretat alimentària. 

-Buenaventura Guamis López 
-Marta Capellas Puig 
- Josep Yuste Puigvert 
-Manuela Hernández Herrero 
-Montserrat Mor-Mur Francesch 
-Artur Xavier Roig Sagués 
-Antonio José Trujillo Mesa 
-Ma Teresa Reyes Pla Soler 
-Victòria Ferragut Pérez 
-Martín Nicolás Buffa Dunat 
- Jordi Saldo Periago 
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• Control de qualitat i estabilitat dels aliments: Anàlisi i control físic-químics, químics i microbiològics de 
productes en desenvolupament: avaluació de l'estabilitat i de l’alteració, qualitat organolèptica, i vida 
útil. 

•  

-Victòria Ferragut Pérez 
-Martín Nicolás Buffa Dunat 
-Antonio José Trujillo Mesa 
- Manuela Hernández Herrero 
-Artur Xavier Roig Sagués 
- Jordi Saldo Periago 

• Microorganismes patògens i d'alteració amb interès higiènic-sanitari en els aliments : Avaluació de 
diferents factors físics i/o químics en l’evolució de microorganismes patògens emergents i no 
emergents en diferents matrius i determinades per mètodes tradicionals i ràpids. Avaluació de 
microorganismes lesionats. 

-Marta Capellas Puig 
-Manuela Hernández Herrero 
-Mª Teresa Reyes Pla Soler 
-Artur Xavier Roig Sagués 
-Josep Yuste Puigvert 
  

• Control de la neteja i desinfecció: avaluació de la capacitat dels microorganismes per a colonitzar 
superfícies mitjançant sistemes de ràpida determinació. 

-José Juan Rodríguez Jerez 

• Desenvolupament de sensors òptics pel control de processos en la industria alimentària: determinació 
quantitativa, en línia, de components dels aliments i  de les seves propietats funcionals i/o 
tecnològiques. 

- Manuel Castillo Zambudio 

 
 
(Annex 4) Computació d’Altes Prestacions canvi en una sublínia 
 
Computació d’altes prestacions línies 2011 
Línies de recerca 2011/2012 

Aplicacions paral.leles en ciència computacional 

• Simulació d'altes prestacions aplicada a models orientats a l'individu (E. Luque, R. Suppi) 
• Simulació de propagació d'incendis forestals. Models d'entorns de risc (T. Margalef, A. Cortés) 
• Apicacions bioinformàtiques. (P. Hernández, A. Ripoll y J.C Moure) 

Arquitectura de computadors paral.els 

• Xarxes d’interconnexió (E. Luque, D. Franco) 
• Configuració i avaluació de l'arquitectura per a sistemes de computadors d'altes prestacions: 

recursos de còmput i emmagatzematge ( E. Luque, D, Franco, D. Rexachs. J.C. Moure) 

Eines i estratègies per a la gestió i utilització de sistemes distribuïts 
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• Gestió de recursos en entorns Grid (M. A. Senar) 
• Gestió de recursos cluster no dedicats (P. Hernández, J.C. Moure) 
• Disponibilitat: suport a la tolerància a fallades (E. Luque, D. Rexachs) 
• Avaluació i vulnerabilitat en Sistemes Grid (E. Heymann, E. César) 
• Avaluació i gestió eficient de consum d'energia (E. Luque, R. Suppi, D.Rexachs) 

Entorns per a l'avaluació del rendiment i la sintonització d'aplicacions en sistemes paral.lels i distribuïts 

• Rendiment i eficiència: eines de suport per a la sintonització del rendiment (T. Margalef, J. Sorribes, E. César, A. 
Morajko) 

• Avaluació i predicció de rendiment en clúster i gestió eficient de recursos en Multicluster Multicore (MC2)(E. 
Luque, D. Rexachs) 

 
 
 
(Annex 5 ) Didàctica de les Matemàtiques i de les Ciències 
 
 

 Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals Línies 2011/2012 

Educació matemàtica 

• Educació matemàtica i contexts socioculturals. Dr. Miquel Albertí, Dr. Javier Díez, Dra. Núria Gorgorió, 
Dra. Montserrat Prat 

• Competència matemàtica, resolució de problemes i desenvolupament professional del professorat de 
matemàtiques. Dra. Carmen Azcàrate, Dr. Lluís Bibiloni, Dr. Jordi Deulofeu, Dr. Romà Pujol. 

 
Educació científica i sostenibilitat 

 
• Perspectives i contextos socioculturals, educació científica i educació per la sostenibilitat. Dra. Mariona 

Espinet. 

• Educació per a la sostenibilitat, educació ambiental i educació del consum: una perspectiva des de 
l'àrea de ciències i la complexitat.  Dr. Josep Bonil, Dra. Genina Calafell, Dra. Mercè Junyent, Dra. Rosa 
Maria Pujol, Dra. Neus Sanmartí. 

Comunicació 

• La competència comunicativa en les classes de Ciències: anàlisi d'estratègies orientades a construir i 
compartir significats en el procés d'aprenentatge de models científics. Dra. Mercè Izquierdo, Dra. Anna 
Marbà, Dra. Conxita Márquez, Dra. Montserrat Roca, Dra. Neus Sanmartí, Dra. Mariona Espinet. 

• Interacció, discurs i argumentació a l'aula de matemàtiques. Dra. Edelmira Badillo, Dra. Mequè Edo, 
Dra. Núria Planas. 

• Comunicació científica i ambiental. Innovació, elaboració i anàlisi de recursos. Dra.Teresa Escalas. 
 

 

Disseny de l’ensenyament- aprenentatge  
 

• Disseny d’entorns tecnològics i interactius per a l’educació matemàtica. Dra. Maria Lluïsa Fiol, Dr. 
Josep Maria Fortuny, Dr. José Manuel Yabar. 

 
• La incorporació de les TIC i les eines digitals per a l’ensenyament i l’aprenentatge de les ciències. Dra. 

Roser Pintó, Dra. Digna Couso, Dra. Montserrat Tortosa. 
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• Disseny i avaluació d'unitats didàctiques per promoure la competència científica d'utilització de proves 
científiques en els processos de modelització i indagació a l’aula de ciències (estratègies i dificultats de 
conceptualització) Dra. Anna Marbà i Dra. Montserrat Roca (Biologia), Dra. Digna Couso i Dra. Roser 
Pintó (Física), Dra. Mercè Izquierdo (Química), Dra. Conxita Márquez (Geologia) 

 
 
 
Línies de recerca curs 2010/2011 

• Sostenibilitat, educació ambiental i educació del consum, una perspectiva des de l'àrea 
de ciències. 
Investigadors responsables: Dr. Josep Bonil Gargallo, Dra. Mariona Espinet Blanch, Dra . Mercè 
Junyent Pubill, Dra. Rosa Ma. Pujol Vilallonga i Dra. Neus Sanmartí Puig. 
   

• La utilització de les TIC i la comunicació digital per l'ensenyament i l'aprenentatge de 
les Ciències. La conceptualització de la Física: estratègies i dificultats. 
Investigadora responsable: Dra. Roser Pintó Casulleras. 
   

• La competència comunicativa en les classes de Ciències: anàlisi d'estratègies 
orientades a construir i compartir significats en el procés d'aprenentatge de models 
científics. 
Investigadores responsables: Dra. Pilar Garcia Rovira, Dra. Mercè Izquierdo Aymerich, Dra. Anna 
Marbà Tallada, Dra. Conxita Márquez Bargalló, Dra. Montserrat Roca Tort i Dra. Neus Sanmartí 
Puig. 
   

• Fonamentació de l'ensenyament de les Ciències en la Història i la Filosofia de les 
Ciències. Investigadora responsable: Dra. Mercè Izquierdo Aymerich. 
   

• Comunicació científica i ambiental. Innovació, elaboració i anàlisi de recursos. 
Investigadora responsable: Dra.Teresa Escalas Tramullas. 
   

• Disseny i estructuració d'arquitectures de teletutorització i formació en situacions 
especials d'educació matemàtica. Dra. Mª Lluïsa Fiol, Dr. Josep Mª Fortuny i Dr. José Manuel 
Yabar 
   

• Continuïtat en l'aprenentatge de la matemàtica al llarg de les diferents etapes 
educatives. Dra. Lourdes Figueiras 
   

• Llengua, interacció i discurs en educació matemàtica: Dra. Mequè Edo i Dra. Núria Planas 
   

• Educació matemàtica i contexts socioculturals: Dr. Miquel Albertí, Dr. Javier Díez i Dra. 
Núria Gorgorió 
   

• Resolució de problemes i educació matemàtica: Dra. Carmen Azcárate, Dr. Lluís Bibiloni i 
Dr. Jordi Deulofeu  

 
 
  
(Annex 6) Economia Aplicada 
  
Requisits específics d’admissió: 
 

PROCÉS D'ADMISSIÓ AL DOCTORAT EN ECONOMIA APLICADA 
 
Existeixen dues vies per accedir al nostre doctorat: 
 
 
 



BOUAB Núm. 83          Març del 2011 

 
 

_____________________________________________________ 307

 
1. Realitzar el Màster en Recerca en Economia Aplicada que ofereix el nostre departament 
 
Els estudiants del nostre màster que hagin superat la totalitat dels crèdits del mateix en dos cursos acadèmics 
i amb una nota mitjana igual o superior a 7 (notable), podran accedir al doctorat seguint els següents passos: 
a) Lliurar a la secretaria del departament l'imprès de sol·licitud d'admissió al doctorat degudament 
emplenat i signat:  http://www.uab.es/Document/975/997/mat21_Acces_catala_RD_1393_07_2009,0.doc 
acompanyat d'un esborrany de projecte de tesi d'un màxim de 5 pàgines. El termini corresponent finalitza el 
10 d'octubre. 

 
b) Si la resolució de la Comissió Acadèmica del Departament és positiva, aquesta elevarà la proposta favorable 
a l'Escola de Postgrau de l'UAB, la qual ratificarà l'admissió en un termini aproximat d'una setmana, moment 
en què el candidat/a podrà formalitzar la matrícula al doctorat. 

 
c) Finalment, l'estudiant tindrà de termini fins el 10 de gener per lliurar a la secretaria del departament el 
projecte de tesi complet, el qual serà avaluat també per la Comissió Acadèmica i, en cas de resolució positiva, 
es procedirà a formalitzar la inscripció corresponent. 

 
   

2. Accedir directament amb un màster d'una altra institució acadèmica 
 
Per accedir directament al doctorat a partir d'altres estudis de Màster, el candidat/a haurà d'enviar la 
informació que es detalla a continuació al Departament d'Economia Aplicada*, a l'atenció de la Sra. Imma 
Ruano, abans del dia 1 de setembre: 
 
 

1. Expedient acadèmic de la llicenciatura i de tots els màsters cursats. Caldrà que l’expedient també 
tingui una nota mitjana igual o superior equivalent a 7 (notable). 

 
2. Informació completa de cadascun dels cursos del màster, que ha d'incloure: hores lectives, programa 

detallat del curs, bibliografia del curs, forma d'avaluació i nom del professor. 
 

3. Exemplar del treball d'investigació del màster. 
 
4. Escrit en el qual es motivi l’interès pel Doctorat en Economia Aplicada i en el qual es (i) justifiqui 

perquè es desitja realitzar la tesi en el Departament d'Economia Aplicada en comptes de quedar-se a la 
seva institució o fer-ho en una altra universitat, (ii) s'apunti el camp en el qual es desitja desenvolupar 
la tesi doctoral i (iii) s'exposi amb quin professor del departament es desitjaria treballar (per a això pot 
consultar la web del departament www.uab.cat/departament/economia-aplicada/). 

 
5. Dues cartes de recomanació de format lliure, realitzades per professors que coneguin el seu treball 

acadèmic i preferiblement els temes que desitja desenvolupar per a la seva tesi doctoral. 
 

6. Currículum Vitae. 
 
La Comissió Acadèmica avaluarà la sol·licitud d'ingrés al doctorat i, en cas de resolució positiva, n’informarà al 
candidat/a sobre quins professors/as del departament treballen en el tema del seu interès per a que sota 
l'assessorament d'algun/a d'ells/as pugui així mateix realitzar els passos a), b) i c) descrits en l'apartat 1 del 
present document. 
 

 
INSCRIPCIÓ DEL PROJECTE DE TESIS DOCTORAL 

 
El procés d'avaluació dels projectes de tesis doctorals per a la seva posterior inscripció té com a objectius 
principals els següents: 
 
a) Aconseguir que les tesis doctorals compleixin amb estàndards d'excel·lència, evitant la inscripció de 
projectes de tesi que no siguin rigorosos i/o rellevants. 
 
b) Aconseguir directors de tesi apropiats. 
 
c) Evitar la presentació de memòries de doctorat que, estant en estat avançat d'elaboració, hagin de ser 
retirades. 
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d) Ajudar a l'estudiant de doctorat a fixar els objectius de l'anàlisi, relacionant-los amb suficient precisió amb 
els mitjans disponibles.  
 
 
Procediment 
 
L'estudiant haurà de presentar a avaluació davant de la Comissió Acadèmica del Departament, prèvia 
conformitat del director o directors de tesi proposats, una memòria que contindrà el projecte de tesi i que 
haurà d'incloure, com a mínim, els següents punts: 
 
 

1. Marc teòric i definició dels objectius a analitzar. 
 

2. Estat de la qüestió i evidència empírica disponible. 
 

3. Metodologia i principals dificultats de l'anàlisi. 
 

4. Referències bibliogràfiques i calendari previst. 
 

5. Recursos econòmics amb què compta. 
 

 
Si la Comissió Acadèmica considera que el projecte presentat no presenta les característiques pròpies d'una 
tesi doctoral, el projecte serà retornat al doctorand, indicant-li les raons per a la no admissió. Si al contrari, el 
projecte és admès, el doctorand podrà iniciar ja els tràmits per formalitzar la inscripció del mateix*. 
 
* Més informació a la secretaria del departament: 
 
E-mail: d.econ.aplicada@uab.cat 
Tel.: 93 5811841 / 2275 
 
 
 (Annex 7) Intel·ligència Ambiental i Accessibilitat 
 
 
 
Línies de recerca 2011/2012 
 
Disseny, accessibilitat i recepció de contingut 

• Disseny, creació i/o anàlisi de continguts audiovisuals multimèdia (Anna Matamala, Maite Soto) 
• Accessibilitat tant lingüística com per discapacitat en continguts audiovisuals multimèdia  (Anna 

Matamala) 
• Recepció de continguts audiovisuals multimèdia en diverses plataformes i formats (Maite Soto) 
 

Modelat, Virtualització i Videojocs 
• Visualització i Tractament de Malles 3D (Enric Martí) 
• Realitat Augmentada (Enric Martí) 
• Accessibilitat, traducció i localització de videojocs (Carme Mangiron) 
• Usabilitat i estudis de recepció (Carme Mangiron, Enric Martí) 
 

Computació centrada en l'usuari 
• Percepció del so, la imatge i el vídeo (2D i 3D) (Pilar Orero) 
• Interacció home-màquina (Pilar Orero, Jordi Carrabina) 
• Emocions artificials. Sensòrica i señalètica (David Casacuberta) Tecnologies de la parla 
• Modelat acústic robust per reconeixement de la parla (Javier Serrano) 
• Identificació i verificació automàtica de locutors (Javier Serrano, Joaquim Llisterri, María Machuca, 

Antonio Ríos) 
• Estudi de la variació fonètica inter i intralocutor aplicat a les tecnologies de la parla i a lafonètica 

judicial (Joaquim Llisterri,                     María Machuca, Antonio Ríos) 
• Conversió de text en parla (Joaquim Llisterri, Javier Serrano) 
• Sistemes de diàleg persona-màquina (María Machuca, Javier Serrano) 
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Tecnologies per la integració de sensors, computadors i comunicacions 
• Disseny de sistemes intel·ligents utilitzant electrònica impresa (Jordi Carrabina) 
• Computació de altes prestacions en sistemes encastats (Jordi Carrabina) 
• Xarxes de sensors sense fils (Guillermo Talavera) 
• Aplicacions complexes sobre MPSoC (Jordi Carrabina) 
 

Tecnologies per la integració de sensors, computadors i comunicacions 
• Disseny de sistemes intel·ligents utilitzant electrònica impresa (Jordi Carrabina) 
• Computació de altes prestacions en sistemes encastats (Jordi Carrabina) 
• Xarxes de sensors sense fils (Guillermo Talavera) 
• Aplicacions complexes sobre MPSoC (Jordi Carrabina) 

 
La Comissió de l'Estudi de Doctorat en Intel·ligència Ambiental i Accessibilitat estarà 
composada per: 

• El coordinador de l'Estudi de Doctorat 
• El director de CaiaC 
• 2 coordinador de grup de recerca de CaiaC 
• El coordinador del màster en Tecnologies Multimèdia 

 
 
 

El que hi havia: 
 
 
Línies de recerca 2010/2011 
 
D’acord amb aquests objectius, i sent conscients de la situació actual de partida,  a l’hora de proposar una 
estructura tenim la voluntat de generar una estructura que propiciï els grups multidisciplinaris. Com a 
conseqüència, la divisió es basarà en dominis temàtics estructurats de manera que (sempre que es pugui) 
continguin membres de diferents àrees de coneixement:  
 
 

• Disseny i Accessibilitat a Continguts Multi-plataforma 
Paula Igareda 
Anna Matamala 
Maite Soto 
   

• Modelat, Virtualització i Jocs 
Enric Marti 
Carme Mangiron 
   

• Interactivitat i Plataformes Multimèdia 
Jordi Carrabina 
Alefandro Maiche 
Pilar Orero 
   

• Interfícies Naturals 
Joaquim Llisterri 
Maria Machuca 
Antonio Rios 
Javier Serrano 
   

• Tecnologies de Computació i Integració 
Jaume Joven Murillo 
Markus Hoffman 
Guillermo Talavera  
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(Annex 8) Morofologia i Patologia Estructural i Molecular 
 
 
 
Línies de recerca curs 2011/2012 
 
Les modificacions afecten únicament al que consta sota l'epigraf: Servei d'Anatomia Patològica Hospital 
Universitari Vall d'Hebron. 
  
 

Servei d’Anatomia Patològica  Hospital Universitari Vall d’Hebron 

 

• Estudi de l’expressió de gens de senescència en tumors humans. (baixa) 
 

• Estudi de senescència en tumors com a marcador pronòstic i de resposta a tractament (Nova línia) 
Santiago Ramón y Cajal 
Cleofé Romagosa 
 

• Estudi de nous gens implicats en la transformació i progressió tumoral 
Santiago Ramón y Cajal 
Carlos Parada (baixa) 
Matilde Lleonart (baixa) 
Trond Aasen (alta) 
Bárbara Castellana 
Javier Hernández 
 

• Estudi de factors centrals o “embut” en las vies de transformació tumoral. 
Santiago Ramón y Cajal 
Ángel García 
Inés de Torres 
Trond Aasen 

       Arantxa Ortega (baixa) 
      M Angeles Montero (baixa) 

• Patologia fetal i del desenvolupament, Banc de teixits fetals. 
 

• Tumors pediàtrics 
Núria Torán 
Joan Carles Ferreres 
 

• Mecanismes d’envelliment i de malaltia cerebro-vascular humana. 
Arantxa Ortega 
 

• Mecanismes moleculars implicats en la inflamació i la seva associació amb càncer de pròstata i altres 
tipus de tumors. 
Inés de Torres 
 

• Patologia molecular dels sarcomes. 
Santiago Ramón y Cajal 
Cleofé Romagosa 
Pere Huguet 
 

• Patologia molecular del càncer de pàncrees. 
Helena Allende 
Santiago Ramón y Cajal 
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• Factors moleculars pronòstics i de resposta al tractament en el càncer orofaringi. 
Margarita Alberola 
 

• Factors moleculars pronòstics en material de citologia 
Natalia Tallada 

Línies de recerca Servei d’Anatomia Patològica  Hospital Universitari Vall d’Hebron 2010/2011: 

Servei d'Anatomia Patològica  Hospital Universitari Vall d'Hebron 

• Estudi de l'expressió de gens de senescència en tumors humans. 
       Santiago Ramón y Cajal 
       Cleofé Romagosa 
 

• Estudi de nous gens implicats en la transformació i progressió tumoral 
       Santiago Ramón y Cajal 
       Carlos Parada 
       Matilde Lleonart 
       Javier Hernández 
 

• Estudi de factors centrals o 'embut' en las vies de transformació tumoral. 
       Santiago Ramón y Cajal 
       Ángel García 
       Inés de Torres  
      Arantxa Ortega 
      M Angeles Montero 
 

• Patologia fetal i del desenvolupament, Banc de teixits fetals. 
• Tumors pediàtrics 

       Núria Torán 
       Joan Carles Ferreres 
 

• Mecanismes d'envelliment i de malaltia cerebro-vascular humana. 
       Arantxa Ortega 
 

• Mecanismes moleculars implicats en la inflamació i la seva associació amb càncer de pròstata i 
altres tipus de tumors. 
       Inés de Torres 
 

• Patologia molecular dels sarcomes. 
       Santiago Ramón y Cajal 
       Cleofé Romagosa 
       Pere Huguet 
 

• Patologia molecular del càncer de pàncrees. 
       Helena Allende 
       Santiago Ramón y Cajal 
 

• Factors moleculars pronòstics i de resposta al tractament en el càncer orofaringi. 
       Margarita Alberola 
 

• Factors moleculars pronòstics en material de citologia 
       Natalia Tallada 
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  (Annex 9) Neurociències 
 
 
ESTUDI DE DOCTORAT EN NEUROCIÈNCIES 
 

Línies de recerca 2011-2012 

• Vulnerabilitat als trastorns d’ansietat: psicofisiologia, neuroimatge i personalitat. Rafael Torrubia, 
Xavier Caseras. Rafael.Torrubia@uab.cat  
1 plaça 

• Els sistemes neuronals aversius i apetitius com dimensions de vulnerabilitat a la psicopatologia. Rafael 
Torrubia Rafael.Torrubia@uab.cat 
1 plaça 

• Search for pharmacological tools to treat cocaine addiction. Jordi Ortíz Jordi.Ortiz@uab.cat 
1 plaça 

• Influència de la hiperemia reactiva en els canvis vasculars observats en isquèmia cerebral focal en 
rata".    Elisabet Vila Elisabet.Vila@uab.cat 1 plaça 

• Respostes de calci induïdes per alfa-sinucleïna extracel·lular i beta-amiloide en astròcits. Rellevància 
terapèutica en les malalties del Parkinson i Alzheimer. Roser Masgrau Roser.Masgrau@uab.cat 
2 places 

• Rellevància dels receptors de mort (TNF i Fas) i els seus antagonistes (FAIM-L, lifeguard, FLIP) en 
processos neurodegneratatius. Joan Comella, Rana Moubarak, Stéphanie Reix Joan.Comella@uab.cat 
1plaça 

• Potenciació i recuperació de la memòria mitjançant autoestimulaicó elèctrica intracranial en rates amb 
i sense dany cerebral: conducta, mecanismes neuroals i moleculars. Pilar Segura 
Laura Aldavert, Ignacio Morgado Pilar.Segura@uab.cat 
2 places 

• Facilitació de la memòria en animals normals i amb dany cerebral: adrenalina i exercici físic. Isabel 
Portell, Margalida Coll, David Costa, Meritxell Torras. Isabel.Portell@uab.cat 
2 places 

• Implicació dels sistemes de neurotransmissió colinèrgic i glutamatèrgic en la modulació dels processos 
cognitius: atenció, aprenentatge i memòria. Margarita Martí, Gemma Guillazo Anna 
Vale. Margarita.Marti@uab.cat 3 places 

• Neurogenètica de l'ansietat i bases genètiques dels fenotips relacionats amb malalties mentals i 
neurològiques. Albert Fernández  Albert.Fernandez.Teruel@uab.cat 
2 places 

• Bases biològiques de l'estimulació ambiental en envelliment i demències. Lydia 
Giménez Lidia.Gimenez@uab.cat 
2 places 

• Enriquiment ambiental, exercici físic i/o dietes especials en rosegadors. Rosa Escorihuela 
 Rosa.Escorihuela@uab.cat 
1 plaça 

• Estudi de la senyalització diferencial i mecanismes moleculars implicats en la modulació de 
l'activació. Bernardo Castellano 
Berta González Bernardo.Castellano@uab.cat 
1 plaça 

• Reactivació glial i la seva relació amb la regulació del sistema immunitari en difernts models 
experimentals. Bernardo Castellano, Berta González Berta.Gonzalez@uab.cat 
1 plaça 

• Mecanismes de neurotransmissió al sistema nerviós entèric. Marcel Jiménez Marcel.Jimenez@uab.cat 
2 places 
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• Caracterització conductual del distiroidisme en funció del període d'afectació. Adriana Garau, Sunsi 
Martí, Ferran Balada Ferran.Balada@uab.cat 
2 places 

• Models animals de neuroinflamació (Alzheimer, Esclerosi Múltiple, trauma). Juan Hidalgo, Mercè Giralt, 
Amalia Molinero Juan.Hidalgo@uab.es 
1 plaça 

• Anàlisi dels mecanismes involucrats en la resistència del glioblastoma multiforme front a l'apoptosi 
induïda per activació de receptors de mort .Víctor Yuste Victor.Yuste@uab.cat 
1 plaça 

• Regulació de la via de senyalització MEK5/ERK5 i el seu paper en l'expressió gènica. Néstor 
Gómez Nestor.Gomez@uab.cat 
1 plaça 

• Regulació de la plasticitat astrocitaria per CREB. Elena Galea  Elena.Galea@uab.cat 
1 plaça 

• L’Inflamació glial com diana terapèutica en la malaltia d’Alzheimer. Elena Galea 
Elena.Galea@uab.cat 
1 plaça 

• Nitric oxide signaling and opioid/cannabinoid receptor regulation in chronic  
             pain. Olga Pol Olga.Pol@uab.cat 

      1 plaça 

• Mecanismes de toxicitat i noves estratègies terapèutiques en la malaltia d'Alzheimer. Carlos 
Saura Carlos.Saura@uab.cat 
1 plaça 

• Modelizació de la funció dels receptors acoplats a proteïnes G mitjançant mètodes 
bioinformátics. Jesús Giraldo Jesús.Giraldo@uab.cat 
1 plaça 

• Glia i inflammació en dany cerebral neonatal. Laia Acarín Laia.Acarín@uab.cat 
2 places 

• Caracterització dels efectes antiinflamatoris i neuroprotectors dels inhibidors de fosfodiesterases del 
cGMP (sildenafil, tadalafil) en models animals de lesió cerebral focal i de malalties neurodegeneratives 
(esclerosi múltiple i Alzheimer). Agustina García, Mª Antònia Baltrons Agustina.Garcia@uab.cat 
2 places 

• Mecanismes moleculars implicats en el control de la supervivencia i mort neuronal i la seva 
relació amb patologíes cerebrals. José Rodríguez Jose.Rodriguez@uab.cat 
2 places 

• Mecanismes moleculars implicats en la disfunció sinàptica en la malaltia d'Alzheimer.   José 
Rodríguez Jose.Rodriguez@uab.cat 
1 plaça  

• Neurobiología del estrés y de sus implicaciones en la adicción a las drogas y otras patologías 
psiquiátricas. Antonio Armario, Roser Nadal Antonio.Armario@uab.cat 
1 plaça 

• Contribution of Amine Oxidases to the oxidative stress underlying  Alzheimer´s disease : Biological 
assessment of new polifunctional molecules as pharmacological approach..  Mercedes 
Unzeta Mercedes.Unzeta@uab.cat 
1 plaça 

• Estudi  de les alteracions de les vies de transducció de senyal produïdes per les neurotoxines 
clostridials. José Aguilera Jose.Aguilera@uab.cat 
1 plaça 
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• Anàlisi de la via de senyalització de PDK1 en el control de la supervivència i diferenciació neuronals 
mitjançant mutants knock-in de neurona. José R. Bayascas JoseRamon.Bayascas@uab.cat 
1 plaça 

• Neurofarmacologia de les malalties neurodegeneratives. Albert Badía, Victòria 
Clos Albert.Badia@uab.cat   Victoria.Clos@uab.cat 
1 plaça 

• Mecanismes de citoprotecció de les gotes lipídiques intracel·lulars, Enrique Claro, Fernando 
Picatoste Enrique.Claro@uab.cat 
1 plaça 

• Regulació de la mort cel.lular i la progresió meiotica per proteïnes quinases d'estrés. José M. 
López JoseManuel.Lopez@uab.cat 
1 plaça 

• Caracterització de la via de senyalització regulada per MAP-kinasa ERK5 en cervell. José M. 
Lizcano JoseMiguel.Lizcano@uab.cat 
1 plaça 

• Neuroesteroïdes, desenvolupament del cervell i efectes sobre la conducta. Marc 
Pallarés Marc.Pallares@uab.cat 
1 plaça 

• Sistema nerviós entèric i immunitat innata. Ester Fernández. Ester.Fernandez@uab.cat 
      1 plaça 
 
• Estudi de nous mecanismes de senyalització creuada entre receptors de neurotrofines en sistema 

nerviós central. Carles Gil Carles.Gil@uab.cat  
      1 plaça  
                                             
• Lesions del sistema nerviós perifèric: regeneració i reinnervació. Xavier Navarro, Esther Udina  

Esther.Udina@uab.cat  
      2 places 

• Desenvolupament i aplicació d'interfases neurals pel control de neuropròtesis. Xavier Navarro 
Xavier.Navarro@uab.cat 
1 plaça 

• Fisiopatologia i reparació de lesions de la medula espinal.  Xavier Navarro, Joaquim Hernández  
Xavier.Navarro@uab.cat 
3 places 

• Neuropaties perifèriques. Esther Udina Esther.Udina@uab.cat  
      1 plaça 
 
• Modulació de la resposta inflamatòria en lesions del sistema nerviós. Rubèn López-Vales 

Ruben.Lopez@uab.cat 
      3 places 
 
• Mecanismes cel·lulars i moleculars en degeneració de motoneurones. Caty Casas, Xavier Navarro 

Caty.Casas@uab.cat 
     1 plaça 
• Estudi del perfil molecular de l´edema cerebral postraumàtic. MA. Poca           
      pocama@neurotrauma.net 

           1 plaça 
 

• Alteracions del metabolisme energètic cerebral en lesions cerebrals agudes.  
    J.Sahuquillo sahuquillo@neurotrauma.net 

           1 plaça 
 

• Investigació traslacional en malalties neurovasculars (ictus). Joan Montaner 
            31862jmv@comb.cat 
            1 plaça 
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• Genètica i immunologia de l´esclerosi múltiple. Manuel Comabella   
      mcomabellla@ir.vhebron.net.  Carmen Espejo cespejo@ir.vhebron.net) 

           1 plaça 
 

• Fisiopatologia i aproximacios terapèutiques per a les síndromes de depleció del 
      DNA Mitocondrial.  Ramon Martí  rmarti@ir.vhebron.net  

           1 plaça 
 

• Caracterització de la relació genotip-fenotip en la malaltia de McArdle: estudi     
      d’un model knockout murí. Antoni L Andreu  toniandreu.bcn@gmail.com 

          1 plaça    
 
 
AFEGIR 2 LÍNIES PEL CURS 2010/2011 
 

• Implicacions de la microbiota intestinal en mecanismes nociceptius  
                viscerals. Director: Vicente Martínez Perea. 1 plaça 
 

• Inici, progressió i extensió de la Malaltia de Parkinson: rol de la  
     neuromelamina, sinucleina i cossos de Lewy. Director: Miquel Vila. 1 plaça 
 
 

Línies de recerca 2011-2012 

• Vulnerabilitat als trastorns d’ansietat: psicofisiologia, neuroimatge i personalitat. Rafael Torrubia, 
Xavier Caseras. Rafael.Torrubia@uab.cat  
1 plaça 
 

• Els sistemes neuronals aversius i apetitius com dimensions de vulnerabilitat a la psicopatologia. Rafael 
Torrubia Rafael.Torrubia@uab.cat 
1 plaça 
 

• Modulation of cocaine seeking by histamine receptors. Jordi Ortíz Jordi.Ortiz@uab.cat 
1 plaça 
 

• Estudi de la funció i de l’estructura tridimensional d'arteries de resistència. Elisabet 
Vila Elisabet.Vila@uab.cat 
1 plaça 
 

• NAADP i mobilització de calci de vesícules acídiques en neurones hipocampals i astròcits 
corticals. Roser Masgrau Roser.Masgrau@uab.cat 
1 plaça 
 

• Rellevància dels receptors de mort (TNF i Fas) i els seus antagonistes (FAIM-L, lifeguard, FLIP) en 
processos neurodegneratatius. Joan Comella, Rana Moubarak, Stéphanie Reix Joan.Comella@uab.cat 
1plaça 
 

• Potenciació i recuperació de la memòria mitjançant autoestimulaicó elèctrica intracranial en rates amb 
i sense dany cerebral: conducta, mecanismes neuroals i moleculars. Pilar Segura 
Laura Aldavert, Ignacio Morgado Pilar.Segura@uab.cat 
2 places 
 

• Facilitació de la memòria en animals normals i amb dany cerebral: adrenalina i exercici físic. Isabel 
Portell, Margalida Coll, David Costa, Meritxell Torras. Isabel.Portell@uab.cat 
2 places 
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• Implicació dels sistemes de neurotransmissió colinèrgic i glutamatèrgic en la modulació dels processos 
cognitius: atenció, aprenentatge i memòria. Margarita Martí, Gemma Guillazo 
Anna Vale. Margarita.Marti@uab.cat 3 places 
 

• Neurogenètica de l'ansietat i bases genètiques dels fenotips relacionats amb malalties mentals i 
neurològiques. Albert Fernández  Albert.Fernandez.Teruel@uab.cat 
2 places 
 

• Bases biològiques de l'estimulació ambiental en envelliment i demències. Lydia 
Giménez Lidia.Gimenez@uab.cat 
2 places 
 

• Enriquiment ambiental, exercici físic i/o dietes especials en rosegadors. Rosa Escorihuela 
 Rosa.Escorihuela@uab.cat 
1 plaça 
 

• Estudi de la senyalització diferencial i mecanismes moleculars implicats en la modulació de 
l'activació. Bernardo Castellano 
Berta González Bernardo.Castellano@uab.cat 
1 plaça 
 

• Reactivació glial i la seva relació amb la regulació del sistema immunitari en difernts models 
experimentals. Bernardo Castellano, Berta González Berta.Gonzalez@uab.cat 
1 plaça 
 

• Mecanismes de neurotransmissió al sistema nerviós entèric. Marcel Jiménez Marcel.Jimenez@uab.cat 
2 places 
 

• Caracterització conductual del distiroidisme en funció del període d'afectació. Adriana Garau, Sunsi 
Martí, Ferran Balada Ferran.Balada@uab.cat 
2 palces 
 

• Models animals de neuroinflamació (Alzheimer, Esclerosi Múltiple, trauma). Juan Hidalgo, Mercè Giralt, 
Amalia Molinero Juan.Hidalgo@uab.es 
1 plaça 
 

• Lesions del sistema nerviós perifèric: regeneració i reinervació. Xavier Navarro, Esther Udina 
Xavier.Navarro@uab.cat 
2 places 
 

• Desenvolupament i aplocació d'interfases neurals pel control de neuropròtesis. Xavier Navarro, Aran 
Pascual Xavier.Navarro@uab.cat 
1 plaça 
 

• Fisiopatologia i reparació de lesions de la medula espinal.  Enrique Verdú, Caty Casas, Rubèn 
López Enric.Verdu@uab.cat 
3 places 
 

• Anàlisi dels mecanismes involucrats en la resistència del glioblastoma multiforme front a l'apoptosi 
induïda per activació de receptors de mort .Víctor Yuste Victor.Yuste@uab.cat 
1 plaça 
 

• Regulació de la via de senyalització MEK5/ERK5 i el seu paper en l'expressió gènica. Néstor 
Gómez Nestor.Gomez@uab.cat 
1 plaça 
 

• Psicobiologa de l'alcoholisme. Núria Ferré  Nuria.Ferre@uab.cat 
1 plaça 
 
 

•  
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• Model neuroevolutiu d'esquizofrenia per a l'avaluació pre-clínica de fàrmacs anti-psicòtics. Núria Ferré  

1 plaça 
 

• Investigació empírico-experimental sobre l’adquisició de la competència traductora. Amparo Hurtado, 
Allison Beeby, Wilhelm Neunzig Amparo.Hurtado@uab.cat 
1 plaça 
 

• Regulació de la plasticitat astrocitaria per CREB. Elena Galea  Elena.Galea@uab.cat 
1 plaça 
 

• L’Inflamació glial com diana terapèutica en la malaltia d’Alzheimer. Elena Galea    
1 plaça 
 

• Caracterització conductual i molecular dels receptors opioides i cannabinoides durant la inflamació i/o 
lesió perifèrica: paper de l’òxid nítric. Olga Pol Olga.Pol@uab.cat 
2 places 
 

• Mecanismes de toxicitat i noves estratègies terapèutiques en la malaltia d'Alzheimer. Carlos 
Saura Carlos.Saura@uab.cat 
1 plaça 
 

• Modelizació de la funció dels receptors acoplats a proteïnes G mitjançant mètodes 
bioinformátics. Jesús Giraldo Jesús.Giraldo@uab.cat 
1 plaça 
 

• Glia i inflammació en dany cerebral neonatal. Laia Acarín Laia.Acarín@uab.cat 
1 plaça 
 

• Regulació de la inflamació glial por el GMP cíclic. Agustina García, Mª Antònia 
Baltrons Agustina.Garcia@uab.cat 
1 plaça 
 

• Paper de les Rho-GTPases glials en el paper preventiu dels anti-inflamatoris en la malaltia de 
l'Alzheimer. Agustina García, Mª Antònia Baltrons Mariaantonia.Baltrons@uab.cat 
1 plaça 
 

• Mecanismes moleculars implicats en el control de la supervivencia i mort neuronal i la seva 
relació amb patologíes cerebrals. José Rodríguez Jose.Rodriguez@uab.cat 
1 plaça 
 

• Neurobiología del estrés y de sus implicaciones en la adicción a las drogas y otras patologías 
psiquiátricas. Antonio Armario, Roser Nadal Antonio.Armario@uab.cat 
1 plaça 
 

• Estudi i caracterització de diferents oxidasas i la seva implicació en les malalties neurodegeneratives. 
 Mercedes Unzeta Mercedes.Unzeta@uab.cat 
1 plaça 
 

• Estudi  de les alteracions de les vies de transducció de senyal produïdes per les neurotoxines 
clostridials. José Aguilera, Carles Gil Jose.Aguilera@uab.cat 
1 plaça 
 

• Anàlisi de la via de senyalització de PDK1 en el control de la supervivència i diferenciació neuronals 
mitjançant mutants knock-in de neurona. José R. Bayascas JoseRamon.Bayascas@uab.cat 
1 plaça 
 

• Neurofarmacologia de les malalties neurodegeneratives. Albert Badía, Victòria 
Clos Albert.Badia@uab.cat 
2 places 
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• Mecanismes d'inducció de mort cel.lular per inhibició de la síntesi de fosfatidilcolina. Enrique Claro, 
Fernando Picatoste Enrique.Claro@uab.cat 
1 plaça 
 

• Regulació del desenvolupament embrionari primerenc per la AMPK. José M. 
López JoseManuel.Lopez@uab.cat 
1 plaça 
 

• Caracterització de la via de senyalització regulada per MAP-kinasa ERK5 en cervell. José M. 
Lizcano JoseMiguel.Lizcano@uab.cat 
1 plaça 
 

• Neuroesteroïdes, desenvolupament del cervell i efectes sobre la conducta. Marc 
Pallarés Marc.Pallares@uab.cat 
1 plaça 

Els detalls del contingut d'aquestes línies de recerca es poden consultar a la pàgina web de l'esmentat 
Institut de recerca.  El doctor o doctora responsable pot ser el director del grup de recerca i/o 
l'investigador doctor responsable de dirigir Tesis Doctorals en l'esmentada línia de recerca. 

 
 
 
 (Annex  10) Psicologia de la Salut i Psicologia de l’Esport 
 
 
 
L'oferta de places dels Estudis de Doctorat en Psicologia de la Salut i Psicologia de l'Esport de cara al proper 
curs 2011/12: 

- Estil de vida i promoció de la salut:  
Francisco Villamarín, Andrés Chamarro (3 places) 
 

- Percepció de control, benestar i estrès: 
Jordi Fernández (2 places) 
 

- Cures pal·liatives: 
(Joaquim Limonero-(Ramon Bayés baixa) (2 places), Abans 3 
 

- Psicologia oncològica: 
Tomàs Blasco, Antoni Font (4 places 
 

- Dolor i intervencions quirúrgiques: 
Jenny Moix (2 places) 
 

- Factors motivacionals i emocionals en la iniciació esportiva: 
Jaume Cruz, Carme Viladrich (3 places) 
 

- Psicologia aplicada al rendiment esportiu i a la carrera esportiva: 
Miquel Torregrosa (2 places) 
 

- Activitat física i salut: 
Lluís Capdevila, Josep Maria Losilla (3 places) 
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(Annex  11) Psicologia Social 
 
 
Estudi de Doctorat de Psicologia Social 
2011-2012 
 
Nombre de placas ofertades: 12 
 
Agefir la següent línia 
 

 
LINÍA DE RECERCA: MICROPOLÍTICA, PRÀCTIQUES PROFESSIONALS I SALUT 
Aquesta línia s’orienta a comprendre el camp del treball en salut com un territori de pràctica i sabers que 
es constitueixen en articulació amb l’acció. Fonamentalment s’analitzen els sabers tècnics estructurats, les 
concepcions ètiques i polítiques en les quals es sustenten les pràctiques, fent visibles els camps de tensió 
que operen dins de les organitzacions de la salut: El territori de les pràctiques de salut com espai de 
múltiples actors i interessos, la producció d’actes de salut com a treball viu, la polaritat entre l’autonomia i 
el control dels professionals.  
 
Directores posibles: Margaria Pla Consuegra 

 
Afegir els següents docents a les línies: 

 
Teoria i metodologia de la psicologia social: Margaria Pla Consuegra 
 
Psicologia de les organitzacions i management: Miguel Sahagún 

 
 
 
Acord 27/2011 de 30 de març, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la modificació de la 
memòria del Màster Universitaris d’Economia i Administració d’Empreses/Economics and Business 
Administration. 
 
Acord 28/2011 de 30 de març, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la reserva de places 
de màsters universitaris per al segon termini de preinscripció del curs acadèmic 2011-2012, que tot seguit es 
transcriu: 
 

Ratificació de les places reservades per a una segona tanda dels màsters universitaris, per 
delegació del Consell de Govern. 

 

Màster Places 1 tanda 
2011/2012 

Places 2 tanda 
2011/2012 

Activació 
reserva 500€ 

Biologia cel·lular 10 15  
Bioquímica , biologia molecular i biomedicina 30 20  
Dret empresarial 20 10 SÍ 
Ecologia terrestre i gestió de la biodiversitat 5 (2 x 

especi)=10 
20 SÍ 

Estudis ambientals 30 20  
Estudis teatrals 10 (2 x esp)=20 20  
Gestió dels recursos humans en les organitzacions  15 15  
Gestió pública 15 15 SÍ 
Investigació en psicologia social 15 15  
Investigació etnogràfica, teoria antropològica i relacions 
interculturals 

20 10  

Jemes 12 5  
Master in economic analysis 20 5 SÍ 
Musicologia, educació musical i interpretació de la música antiga 20 40  
Participació i politiques locals  30 20  
Publicitat i relacions públiques 15 10  
Recerca en Psicologia Clínica 10 20  
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Acord 29/2011 de 30 de març, pel qual, per delegació del Consell de Govern, i a proposta del Departament 
corresponent, es concedeixen els premis extraordinaris de doctorat als doctors següents:  
 
Felipe Cristóbal Andreo García 
Susana Gómez Ollés 
Jordi Jiménez Conde 
María Teresa Martín Gómez 
Fernando Martínez Valle 
Jaime Enrique Mercant Ramírez 
María José Soler Romeo 
Manuel Toledo Argany 
Maria del Mar Griera Llonch 
Jordi Roca Vernet 
Laura Zenobi 
Maria Betlem Castellà i Pujols 
Maria Virtuts Sambró Melero 
Abel Debritto Cabezas 
 
 
 
Acord 30/2011 de 30 de març, pel qual es dóna el vistiplau a la petició de la doctora Montserrat Amores 
Garcia perquè, en cas que per raons familiars no es pugui traslladar al lloc de la defensa de tesi de la senyora 
Justyna Cecilya Nowicka, de la qual és membre del tribunal, s’admeti la defensa de la tesi per videoconferència. 
 
 
 
 
I.4.5. Comissió d’Investigació 
 
Acord 9/2011, de 30 de març, pel qual s’aprova designar i nomenar el doctor Juan Emilio Nieto Moreno com 
a nou membre de la Comissió d’Ètica i en Experimentació Animal i Humana (CEEAH); recomenar al president de 
la Comissió d’Investigació perquè analitzi la possibilitat d’incorporar un nou membre de l’àmbit de la filosofia a 
la Comissió d’Ètica i en Experimentació Animal i Humana.  
 
 
Acord 10/2011, de 30 de març, pel qual s’aprova la creació dels següents Laboratoris de Prestació de 
Serveis:  
 

- Laboratori de Simulació de Dinàmiques Socio-històriques 
- Laboratori d’anàlisi d’isòtops estables  
- Laboratori de Referència d’Enzimologia Clínica 

 
que tot seguit es transcriu: 
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Laboratori de Simulació de Dinàmiques Socio-històriques 
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Laboratori d’anàlisi d’isòtops estables 
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Laboratori de Referència d’Enzimologia Clínica 
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Acord 11/2011, de 30 de març, pel qual la Comissió aprova autoritzar el seu president a enviar un e-mail a 
tots els seus membres per sol·licitar aquells que vulguin participar com a membres de la subcomissió l’objecte 
de la qual sigui la de valorar les sol·licituds presentades a les beques post-doctorals promogudes per l’Alianza 4 
Universidades i, atenent a la resposta rebuda, procedeixi a la designació i  nomenament dels membres de 
l’esmentada subcomissió. 
 
 
Acord 12/2011, de 30 de març, pel qual s’aprova la modificació de varis Grups de Recerca propis de la UAB, 
que tot seguit es transcriu: 
 
 

 
 
 
Acord 13/2011, de 30 de març, pel qual s’aprova l’alta, baixa i modificacions de CER’s/INSTITUTS, que tot 
seguit es transcriu: 
 

 
 



BOUAB Núm. 83          Març del 2011 

 
 

_____________________________________________________ 341

 
 

 
 
 
 
I.4.6. Comissió de Política Lingüística 
 
Acord 01/2011 de 16 de març, pel qual s’acorda: 
 
Primer.- Estar assabentats de les actuacions dutes a terme en relació amb el Pla de llengües (2008-2010), 
recollides en la memòria d’actuacions del Pla. 
 
Segon.- Estar assabentats de la priorització d’actuacions i l’assignació pressupostària del Pla de llengües (2011-
2015).  
 
Tercer.- Aprovar el desplegament del Pla de Llengües (2011-2015).  
 
Acord 02/2011 de 16 de març, pel qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per a la redacció de tesis doctorals 
en català i anglès, que tot seguit es transcriu: 
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Convocatòria d’ajuts per a la revisió de tesis doctorals en català i en anglès per a l’any 2011 
 
 

L’objectiu de la convocatòria d’ajuts per a la correcció de tesis doctorals en català o en anglès, convocada per la 
Comissió de Política Lingüística de la UAB, és assegurar la qualitat lingüística de les tesis doctorals en llengua 
catalana o anglesa llegides a la Universitat Autònoma de Barcelona.  
 
Els ajuts, que es poden sol·licitar durant l’any 2011, es destinen a subvencionar les despeses derivades de la 
correcció de les tesis doctorals, la qual és gestionada pel Servei de Llengües. La dotació de la convocatòria de 
l’any 2011 és de 20.000 €. 
 
La convocatòria té dues modalitats: 
 
A. Ajuts per a la correcció de tesis doctorals en català. 
B. Ajuts per a la correcció de tesis doctorals en anglès. 
 
Tot seguit podeu consultar les bases de la convocatòria i el full de sol·licitud. 
 

 
Modalitat A: ajuts per a la correcció de tesis doctorals en català 

 
L'objectiu és fomentar la redacció de tesis doctorals en llengua catalana a la Universitat Autònoma de Barcelona 
i assegurar-ne la qualitat lingüística.  
S’entén com a tesi doctoral en català aquella que es pugui incloure en algun dels supòsits següents:  
 
a) Tesis escrites íntegrament en català. 
  
b) Tesis desenvolupades amb l’obtenció del títol de doctor/a amb menció europea i que estiguin escrites en 
català i una altra llengua de la Unió Europea.  
 
c) Tesis estructurades com a compendi de publicacions on les parts o capítols que no siguin publicacions estiguin 
escrites en català.  
 
Requisits de les persones sol·licitants  
 
Poden presentar sol·licituds per a aquesta convocatòria totes les persones que siguin estudiants de doctorat de 
la Universitat Autònoma de Barcelona.  
 
Un cop llegides, les tesis doctorals que hagin rebut aquest ajut s’han d’incorporar al dipòsit de tesis doctorals en 
xarxa (TdX), gestionat pel Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) i el Centre de 
Supercomputació de Catalunya (CESCA). 
 
Quantia i destinació dels ajuts  
 
L’import de l’ajut serà, com a màxim, de 1.000 €.  
 
Els ajuts es destinaran a subvencionar les despeses derivades de la correcció de les tesis doctorals objecte 
d’aquesta convocatòria. Les referències bibliogràfiques en queden excloses, tot i que s’oferirà assessorament 
sobre els criteris de citació de les fonts consultades.   
 
En el cas de les tesis estructurades com a compendi, l’import de l’ajut està destinat a la correcció de les parts o 
capítols que no siguin publicacions. Així, doncs, els articles ja publicats no es corregiran.  
 
Documents que cal aportar 
  
⎯ L'imprès de sol·licitud. El trobareu al final d’aquesta convocatòria. 
⎯ Una certificació que acrediti que s'ha inscrit la tesi.  
 
Termini de presentació de sol·licituds  
 
Aquesta convocatòria és oberta durant tot l'any 2011.  
Les sol·licituds s'han de presentar al Servei de Llengües.  
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Resolució  
 
El Servei de Llengües resoldrà la convocatòria per delegació de la Comissió de Política Lingüística, que en serà 
informada amb caràcter anual. 
El Servei de Llengües gestionarà la correcció de les tesis (tarifes, correctors, etc.) 
 

 
Modalitat B: ajuts per a la correcció de tesis doctorals en anglès 

 
L'objectiu és fomentar la redacció de tesis doctorals en llengua anglesa a la Universitat Autònoma de Barcelona i 
assegurar-ne la qualitat lingüística.  
S’entén com a tesi doctoral en anglès aquella que es pugui incloure en algun dels supòsits següents:  
 
a) Tesis escrites íntegrament en anglès.  
 
b) Tesis desenvolupades amb l’obtenció del títol de doctor o doctora amb menció europea i que estiguin escrites 
en anglès i una altra llengua de la Unió Europea.  
 
c) Tesis estructurades com a compendi de publicacions on les parts o capítols que no siguin publicacions estiguin 
escrites en anglès.  
 
 
Requisits de les persones sol·licitants  
 
Poden presentar sol·licituds per a aquesta convocatòria totes les persones que siguin estudiants de doctorat de 
la Universitat Autònoma de Barcelona.  
 
Un cop llegides, les tesis doctorals que hagin rebut aquest ajut s’han d’incorporar al dipòsit de tesis doctorals en 
xarxa (TdX), gestionat pel Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) i el Centre de 
Supercomputació de Catalunya (CESCA). 
 
Quantia i destinació dels ajuts  
 
L’import de l’ajut serà, com a màxim, de 1.000 €.  
 
Els ajuts es destinaran a subvencionar les despeses derivades de la correcció de les tesis doctorals objecte 
d’aquesta convocatòria. Les referències bibliogràfiques en queden excloses, tot i que s’oferirà assessorament 
sobre els criteris de citació de les fonts consultades.   
 
En el cas de les tesis estructurades com a compendi, l’import de l’ajut està destinat a la correcció de les parts o 
capítols que no siguin publicacions. Així, doncs, els articles ja publicats no es corregiran. 
 
Documents que cal aportar  
 
⎯ L'imprès de sol·licitud. El trobareu al final d’aquesta convocatòria. 
⎯ Una certificació que acrediti que s'ha inscrit la tesi.  
 
Termini de presentació de sol·licituds  
 
Aquesta convocatòria és oberta durant tot l'any 2011.  
Les sol·licituds s'han de presentar al Servei de Llengües.  
 
Resolució  
 
El Servei de Llengües resoldrà la convocatòria per delegació de la Comissió de Política Lingüística, que en serà 
informada amb caràcter anual. 
El Servei de Llengües gestionarà la correcció de les tesis (tarifes, correctors, etc.) 
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II. Nomenaments i cessaments 
 
II.1. Facultats i Escoles 
 
Nomenaments 
 
Resolució de la rectora, de 9 de març de 2011, per la qual nomena la senyora Maria del Mar Massanell 
Messalles sotscoordinadora de la Llicenciatura i del Grau d’Humanitats de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució de la rectora, de 9 de març de 2011, per la qual nomena el senyor Joaquín Martín Pedret 
coordinador d’Estudis de la Titulació de Matemàtiques de la Facultat de Ciències. 
 
Resolució de la rectora, d’11 de març de 2011, per la qual nomena el senyor Francesc Xavier Luna Batlle 
coordinador d’Estudis de la Diplomatura d’Educació Primària de la Facultat de Ciències de l’Educació. 
 
 
Cessaments 
 
Resolució de la rectora, de 9 de març de 2011, per la qual la senyora Montserrat Amores Garcia cessa com 
a sotscoordinadora d’Estudis de la Llicenciatura d’Humanitats de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució de la rectora, de 9 de març de 2011, per la qual el senyor David Marin Pérez cessa com a 
coordinador d’Estudis de la Titulació de Matemàtiques de la Facultat de Ciències. 
 
Resolució de la rectora, d’11 de març de 2011, per la qual la senyora M. Montserrat Rifà Valls cessa com a 
coordinadora d’Estudis de la Diplomatura d’Educació Primària de la Facultat de Ciències de l’Educació. 
 
Resolució de la rectora, d’11 de març de 2011, per la qual el senyor Joaquín Martín Pedret cessa com a 
coordinador adjunt per a les dobles titulacions de Matemàtiques de la Facultat de Ciències. 
 
 
II.2. Departaments 
 
Nomenaments 
 
Resolució de la rectora, de 9 de març de 2011, per la qual nomena el senyor Joan Maria Pascual Rocabert 
coordinador de Biblioteca del Departament d’Economia Aplicada. 
 
Resolució de la rectora, de 9 de març de 2011, per la qual nomena la senyora Margarita Freixas Alàs 
coordinadora de la Unitat de Ciències de la Comunicació del Departament de Filologia Espanyola. 
 
Resolució de la rectora, de 9 de març de 2011, per la qual nomena la senyora Maria Assumpció Bosch 
Merino coordinadora dels Estudis de Doctorat de Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina del Departament 
de Bioquímica i de Biologia Molecular. 
 
Resolució de la rectora, d’11 de març de 2011, per la qual nomena la senyora Susanna Subirà Álvarez 
directora del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut. 
 
Resolució de la rectora, de 17 de març de 2011, per la qual nomena la senyora Susana Pallarés Parejo 
directora del Departament de Psicologia Social. 
 
Resolució de la rectora, de 17 de març de 2011, per la qual nomena la senyora Jenny Cubells Serra 
coordinadora de Postgrau del Departament de Psicologia Social. 
 
Resolució de la rectora, de 17 de març de 2011, per la qual nomena la senyora Leonor Maria Cantera 
Espinosa secretària del Departament de Psicologia Social. 
 
Resolució de la rectora, de 17 de març de 2011, per la qual nomena el senyor Conrad Izquierdo Rodríguez 
coordinador de Tercer Cicle del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació. 
 
Resolució de la rectora, de 17 de març de 2011, per la qual nomena el senyor Santiago Estaún Ferrer 
director del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació. 
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Resolució de la rectora, de 17 de març de 2011, per la qual nomena el senyor Andrés Chamarro Lusar 
secretari del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació. 
 
 
Cessaments 
 
Resolució de la rectora, de 9 de març de 2011, per la qual el senyor Santiago Alcoba Rueda cessa com a 
coordinador de la Unitat de Ciències de la Comunicació del Departament de Filologia Espanyola. 
 
Resolució de la rectora, de 9 de març de 2011, per la qual la senyora Rosella Nicolini cessa com a 
coordinadora de biblioteca del Departament d’Economia Aplicada. 
 
Resolució de la rectora, d’11 de març de 2011, per la qual la senyora Nuria de la Osa Chaparro cessa com 
a directora del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut. 
 
Resolució de la rectora, de 17 de març de 2011, per la qual el senyor Joel Feliu Samuel-Lajeunesse cessa 
com a director del Departament de Psicologia Social. 
 
Resolució de la rectora, de 17 de març de 2011, per la qual la senyora Susana Pallarés Parejo cessa com a 
secretària del Departament de Psicologia Social. 
 
Resolució de la rectora, de 17 de març de 2011, per la qual el senyor Juan Manuel Muñoz Justicia cessa 
com a coordinador de Postgrau del Departament de Psicologia Social. 
 
Resolució de la rectora, de 17 de març de 2011, per la qual el senyor Santiago Estaún Ferrer cessa com a 
coordinador de Tercer Cicle del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació. 
 
Resolució de la rectora, de 17 de març de 2011, per la qual el senyor Joaquim T. Limonero García cessa 
com a secretari del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació. 
 
Resolució de la rectora, de 17 de març de 2011, per la qual el senyor Jaume Cruz Feliu cessa com a 
director del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació. 
 
 
II.3. Institucionals 
 
Nomenaments 
 
Resolució de la rectora, d’1 de març de 2011, per la qual nomena el senyor Manuel Antonio López Béjar 
vocal en representació de la Universitat Autònoma de Barcelona al Consell de Direcció del Consorci Institut 
Català de Ciències Cardiovasculars. 
 
Resolució de la rectora, d’1 de març de 2011, per la qual nomena el senyor Manuel Antonio López Béjar 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Bioregió de Catalunya. 
 
Resolució de la rectora, d’1 de març de 2011, per la qual nomena el senyor Manuel Antonio López Béjar 
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, d’1 de març de 2011, per la qual nomena el senyor Manuel Antonio López Béjar 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió de Recerca i Transferència de Coneixement 
del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). 
 
Resolució de la rectora, d’1 de març de 2011, per la qual nomena el senyor Manuel Antonio López Béjar 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Centre de Medicina 
Regenerativa de Barcelona (CMRB). 
 
Resolució de la rectora, d’1 de març de 2011, per la qual nomena el senyor Manuel Antonio López Béjar 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Institut d’Investigació en 
Atenció Primària “Jordi Gol”. 
 
Resolució de la rectora, d’1 de març de 2011, per la qual nomena el senyor Manuel Antonio López Béjar 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Mixta de l’Institut Universitari de 
Neurorehabilitació Guttmann. 
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Resolució de la rectora, d’1 de març de 2011, per la qual nomena el senyor Manuel Antonio López Béjar 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al patronat de la Fundació de l’Institut Mar d’Investigació 
Mèdica (IMIM). 
 
Resolució de la rectora, d’1 de març de 2011, per la qual nomena el senyor Manuel Antonio López Béjar 
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, d’1 de març de 2011, per la qual nomena el senyor Manuel Antonio López Béjar 
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, d’1 de març de 2011, per la qual nomena el senyor Manuel Antonio López Béjar 
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, d’1 de març de 2011, per la qual nomena el senyor Manuel Antonio López Béjar 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Mixta de l’Institut Puigvert. 
 
Resolució de la rectora, d’1 de març de 2011, per la qual nomena el senyor Manuel Antonio López Béjar 
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, d’1 de març de 2011, per la qual nomena el senyor Manuel Antonio López Béjar 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Fundació Institut de Recerca Hospital Universitari 
Vall d’Hebron. 
 
Resolució de la rectora, d’1 de març de 2011, per la qual nomena el senyor Manuel Antonio López Béjar 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Mixta de l’Institut Universitari Dexeus. 
 
Resolució de la rectora, de 2 de març de 2011, per la qual nomena la senyora Dolors Poch Olivé 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Sistema Internacional de Certificación del Español 
como Lengua Extranjera (SICELE). 
 
Resolució de la rectora, de 3 de març de 2011, per la qual nomena el senyor Manuel Antonio López Béjar 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió de Parts del Consorci d’Investigació 
Biomèdica i Oncològica Translacional (CIBOT). 
 
Resolució de la rectora, de 17 de març de 2011, per la qual nomena el senyor Joan Llonch Andreu 
coordinador del Programa Oficial de Postgrau d’Economia i Empresa. 
 
Resolució de la rectora, de 21 de març de 2011, per la qual nomena la senyora Eva Anduiza Perea 
coordinadora del Programa Oficial de Postgrau de Ciència Política. 
 
Resolució de la rectora, de 30 de març de 2011, per la qual nomena el senyor Carles Jaime Cardiel patró 
de la Fundació de l’Institut Català de Nanotecnologia, en representació de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. 
 
Resolució de la rectora, de 31 de març de 2011, per la qual designa el vicerector de Projectes Estratègics i 
de Planificació, doctor Carles Jaime Cardiel, rector suplent durant el període comprès entre el 13 i 17 d’abril de 
2011, ambdós inclosos. 
 
Resolució de la rectora, de 31 de març de 2011, per la qual designa el vicerector de Política Econòmica i 
d’Organització, doctor Joan Gómez Pallarès, rector suplent durant el període comprès entre el 19 i 25 d’abril de 
2011, ambdós inclosos. 
 
 
Cessaments 
 
Resolució de la rectora, d’1 de març de 2011, per la qual el senyor Joan Gómez Pallarès cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió de Recerca i Transferència de Coneixement 
del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). 
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Resolució de la rectora, de 2 de març de 2011, per la qual el senyor Juan Carlos Rubio Martínez cessa com 
a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Sistema Internacional de Certificación del Español 
como Lengua Extranjera (SICELE). 
 
Resolució de la rectora, de 17 de març de 2011, per la qual el senyor Francisco Javier Vilà Carnicero cessa 
com a coordinador del Programa Oficial de Postgrau d’Economia i Empresa. 
 
Resolució de la rectora, de 21 de març de 2011, per la qual la senyora Montserrat Baras Gómez cessa com 
a coordinadora del Programa Oficial de Postgrau de Ciència Política. 
 
Resolució de la rectora, de 30 de març de 2011, per la qual el senyor Carles Jaime Cardiel cessa com a 
patró de la Fundació de l’Institut Català de Nanotecnologia, en representació de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. 
 
 
III. Convenis 
 
III.1. Marcs de col·laboració 
 
Conveni de 14 de gener de 2010 entre la UAB i la Universidades Paulista-UNIP (Brasil), per establir un marc 
de col·laboració per a l' intercanvi entre professors, investigadors i estudiants. 
 
Conveni de 20 de gener de 2010 entre la UAB i la Universidad de Oviedo, per establir un marc de 
col·laboració en el camp de la investigació i la tecnologia. (la col·laboració es farà a través de l'Arxiu Occità de l’ 
Institut d'Estudis Medievals de la UAB). 
 
Conveni de 10 de febrer de 2010 entre la UAB i l’ Associació Gràcia Multimèdia, per establir un marc de 
col·laboració comú. 
 
Conveni de 28 d’abril de 2010 entre la UAB i El Observatorio de Derechos Humanos y VIH/SIDA 
(ODH/Red2002), per establir un marc de col·laboració a través de  l'Observatori de Comunicació i Salut de 
l'Institut de la Comunicació (InCom-UAB). 
 
Conveni de 4 de febrer de 2011 entre la UAB, a través de l’Institut de la Comunicació (InCom) i la Fundación 
Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) de Santo Domingo (República Dominicana), per establir un marc 
de col·laboració en el camp de la comunicació. 
 
Conveni de 7 de febrer de 2011 entre la UAB, a través de l’Institut de la Comunicació (InCom) i el Instituto 
Internacional de Comunicación y Salud (INICyS), per establir un marc de col·laboració en el camp de la 
comunicació i de la salut. 
 
Conveni de 18 de febrer de 2011 entre la UAB i la Fundació Pau Casals, per establir un marc de col·laboració 
comú. 
 
 
III.2. Específics 
 
Addenda del 15 de setembre de 2010 al conveni de 18 d’octubre de 2006 entre la UAB i la Universitat de 
Barcelona (UB), per a la realització conjunta del Màster Interuniversitari en Història de la Ciència: Ciència 
Història i Societat. 
 
Addenda del 10 de novembre de 2010 al conveni de 10 de desembre de 2007 entre la UAB i El Banco de 
Santander, per tal de col·laborar en el desenvolupament de projectes encaminats a reforçar la qualitat de la 
docència impartida, la recerca i la transferència de coneixements entre d'altres i revisió de l'aportació 
econòmica pel projecte del Programa de beques post doctorals. 
 
Conveni de 24 de novembre de 2010 entre la UAB i L’Agencia per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya (AQU) i la Fundació Privada Rinaldi - Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS), per a la 
realització i finançament de la quarta edició de l'enquesta de la Inserció del Graduats en el Món Laboral. 
 
Addenda del 30 de novembre de 2010 al conveni de 17 de setembre de 2010 entre la UAB i El Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per a la Incorporació a jornada parcial del professorat destinat en 
centres educatius del Departament d'Educació a la UAB. 
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Conveni de 30 de novembre de 2010 entre la UAB i la Fundació Autònoma Solidària (FAS), per a establir les 
condicions de pagament que la UAB efectuarà a la FAS amb motiu de la subvenció atorgada per l'Agència de 
Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) i cofinançament del projecte UNIDISCAT 2010. 
 
Pròrroga de 3 de desembre de 2010 al conveni de 13 d’octubre de 2005, entre la UAB i l’Ajuntament de 
Sabadell, pel qual la Fundació Autònoma Solidària gestiona el programa "Immigració i Universitat" per a la 
promoció de l'accés als estudis universitaris i la potenciació del capital humà de la població immigrada. 
 
Conveni de 9 de desembre de 2010 entre la UAB, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Televisió 
de Catalunya SA (TVC), la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Obra Social de la Caixa d'Estalvis i Pensions de 
Barcelona, per a la realització de la 5ª edició del Màster en Innovació i Qualitat televisives (de TV3). 
 
Conveni de 9 de desembre de 2010 entre la UAB i l’Escola d'Administració Pública de Catalunya, per a la 
realització del Màster Gestió i Dret Local (Conveni Edició Barcelona Bienni 2010-2012). 
 
Conveni de 15 de desembre de 2010 entre la UAB i European Scientific Institute (ESI), per a l l’Organització 
de la Joint University Accelerator School (JUAS). 
 
Addenda del 10 de gener de 2011 al conveni de 15 de setembre de 2008 entre la UAB i la Universitat de 
Barcelona (UB), per a la realització conjunta del Màster Interuniversitari en Aqüicultura. 
 
Addenda del 10 de gener de 2011 al conveni de 18 de setembre de 2006 entre la UAB i la Universitat de 
Barcelona (UB), per a la realització conjunta del Màster Interuniversitari en Biologia Humana. 
 
Addenda del 10 de gener de 2011 al conveni de 18 de octubre de 2006 entre la UAB i la Universitat de 
Barcelona (UB), per a la realització conjunta del Màster Interuniversitari en Història de la Ciència: Ciència, 
Història i Societat. 
 
Conveni de 28 de gener de 2011 entre la UAB i L’Agencia per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya (AQU) i la Fundació Privada Eina (Eina Centre Universitari de Disseny i Art), per a la realització i 
finançament de la quarta edició de l'enquesta de la Inserció del Graduats en el Món Laboral. 
 
Conveni de 7 de febrer de 2011 entre la UAB i La Universidad de Cantabria, per a la realització del Màster 
Universitari en Investigació traslacional en fisioteràpia (Curs 2011-2012). 
 
Conveni de 28 de febrer de 2011 entre la UAB i Universität Bielefeld (Germany), per a la realització del 
Master Program with a Double Degree in Economics. 
 
Addenda del 28 de febrer de 2011 al conveni de 18 de desembre de 2008 entre la UAB, Novartis 
Farmacéutica, S.A., Fundació Privada "Institut d'Investigació Oncológica de Vall-Hebron" (VHIO) i l’Hospital 
Universitari Vall d'Hebron (HUVH), per la qual es crea un consorci d'investigació biomèdica i oncològica 
translacional (CIBOT). 
 
Conveni de 3 de març de 2011 entre la UAB i Technische Universität Hamburg-Harburg, per a la realització 
del Master in Environmental Studies (JEMES)- Allocation of Funds BEQUES 2010-2012. 
 
Conveni de 8 de març de 2011 entre la UAB, la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC), la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i l'Obra Social de Catalunya Caixa, per a la promoció del 
projecte de lloguer solidari d'habitacions per joves "Emancipa't". 
 
 
IV. Convocatòries i resolucions de places 
 
IV.1. Personal docent i investigador 
 
Convocatòries 
 
Resolució de la rectora, de 10 de febrer de 2011, per la qual convoca concurs d’accés a places de cossos 
docents universitaris (BOE núm. 52,  de 2 de març de 2011). 
 
Resolució de la rectora, de 23 de febrer de 2011, per la qual convoca concurs d’accés a places de cossos 
docents universitaris (BOE núm. 59,  de 10 de març de 2011). 
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Resolució de la rectora, de 10 de febrer de 2011, per la qual convoca concurs públic per a l’accés a places 
de catedràtic o catedràtica en règim de contracte laboral (DOGC núm. 5830, de 3 de març de 2011). 
 
Resolució de la rectora, de 25 de febrer de 2011, per la qual es convoquen concursos d’accés a cossos de 
funcionaris universitaris (BOE núm. 70, de 23 de març de 2011). 
 
Resolució de la rectora, de 3 de març de 2011, per la qual es corregeixen errades a la de 10 de febrer de 
2011, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris (BOE núm. 70, de 23 de 
març de 2011). 
 
Resolució de la rectora, de 10 de febrer de 2011, per la qual es convoquen concursos d’accés a cossos de 
funcionaris docents universitaris (DOGC núm. 58632, de 8 de març de 2011). 
 
Resolució de la rectora, de 23 de febrer de 2011, per la qual es convoquen concursos d’accés a cossos de 
funcionaris docents universitaris per ocupar places assistencials bàsiques incloses en el conveni subscrit el 15 
de març de 2002 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut Català de la Salut (DOGC núm. 5835, 
d’11 de març de 2011). 
 
 
IV.2. Personal d’administració i serveis 
 
Resolucions 
 
Resolució del gerent, de 14 de desembre de 2011, per la qual adapta la senyora Candida Casademont 
Ferrer a la nova estructura dels Departaments de la Facultat de Ciències de la Comunicació, aprovada per 
resolució de 17 de juny de 2010. 
 
Resolució del gerent, d’1 de març de 2011, per la qual encarrega al senyor Julián Cañadas de la Paz, amb 
caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap de grup de vigilants, amb efectes del dia 1 de 
juny de 2010 fins al dia 30 de juny de 2010. 
 
Resolució del gerent, d’1 de març de 2011, per la qual encarrega al senyor Julián Cañadas de la Paz, amb 
caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap de grup de vigilants, amb efectes del dia 1 de 
febrer de 2011 fins al dia 28 de febrer de 2011. 
 
Resolució del gerent, d’1 de març de 2011, per la qual encarrega al senyor Juan Antonio Vega Rodríguez, 
amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap de grup de vigilants, amb efectes del dia 1 
de juliol de 2010 fins al dia 31 de juliol de 2010, i del dia 1 d’octubre de 2010 fins el dia 31 d’octubre de 2010. 
 
Resolució del gerent, d’1 de març de 2011, per la qual adscriu en comissió de serveis la senyora Angela 
Salas Crusat per a ocupar plaça d’administrativa al Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències 
Experimentals de la Facultat de Ciències de l’Educació. 
 
Resolució del gerent, de 2 de març de 2011, per la qual deixa sense efectes l’encàrrec de funcions del 
senyor Òscar Gómez García com a cap del Servei d’Informàtica Distribuïda del Rectorat. 
 
Resolució del gerent, d’11 de març de 2011, per la qual deixa sense efectes l’encàrrec de funcions de la 
senyora Dolors Nebrera Altimira, de resolució de data 14 de gener de 2011. 
 
Resolució del gerent, d’11 de març de 2011, per la qual deixa sense efectes la comissió de serveis de la 
senyora Isabel Lluís Avilés com a secretària a l’Administració de Centre de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució del gerent, d’11 de març de 2011, per la qual adscriu, amb caràcter provisional, la senyora 
Àngels Guimerà Guinot a la Gestió Acadèmica de l’Escola de Postgrau (Suport de Programes Transversals). 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’11 de març de 2011, per la qual 
autoritza la reincorporació de la senyora Encarna Cano Ochoa al serveis actiu de l’escala de gestió, amb 
destinació provisional a un lloc de gestor a l’Oficina de Coordinació Institucional. 
 
Resolució del gerent, de 17 de març de 2011, per la qual encarrega al senyor Juan Antonio Vega 
Rodríguez, amb caràcter provisional, les funcions i responsabilitats de cap de grup de vigilants, amb efectes del 
dia 1 de març de 2011 fins el dia 31 de març de 2011. 
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Resolució del vicerector de Política Econòmica i d’Organització, per autorització de la rectora, de 22 
de març de 2011, per la qual es fa públic el nomenament de la persona que ha superat les diferents fases de 
les proves selectives d'accés a l'escala de gestió (subgrup A2), amb destinació a la Gestió Acadèmica de la 
Facultat d’Economia i Empresa (DOGC núm. 5848, de 30 de març de 2011), que tot seguit es transcriu: López 
Cejas, Enrique  
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 24 de març de 2011, per la 
qual atorga a la senyora Maria Teresa Ibern Gómez la plaça de tècnic/a superior de Patents, amb destinació a 
l’Oficina de Valorització i Patents. 
 
Resolució del gerent, de 25 de març de 2011, per la qual adapta el senyor Luis Bradineras Lis com a cap 
d’unitat a la nova estructura de l’Àrea de Gestió de la Recerca, depenent de la Vicegerència de Recerca. 
 
Resolució del gerent, de 30 de març de 2011, per la qual deixa sense efectes l’encàrrec de gestió de la 
senyora Begoña Martín Romero. 
 
 
V. Disposicions d’interès per a la UAB 
 
V.1. Estatals 
 
Reial Decret 138/2011 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de 4 de febrer de 2011, pel 
qual s’aproven el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas i les seves instruccions tècniques 
complementàries (BOE núm. 57, de 8 de març de 2011). 
 
Resolució de les Cortes Generales, de 24 de febrer de 2011, per la qual s’ordena la publicació del Acuerdo 
de convalidación del Reial Decret-llei 1/2011, d’11 de febrer de 2011, de mesures urgents per promoure la 
transició a l’ocupació estable i la requalificació professional de les persones en desocupació (BOE núm. 51, d’1 
de març de 2011). 
 
Resolució de la Tesorería General de la Seguridad Social, de 28 de febrer de 2011, per la qual es 
determinen les condicions de prestació d’un servei de suport per facilitar el compliment d’obligacions en matèria 
de cotització a la Seguridad Social (BOE núm. 59,  de 10 de març de 2011). 
 
Ordre CIN/584/2011 del Ministerio de Ciencia E Innovación, d’1 de març de 2011, per la qual es 
publiquen els ajuts concedits del subprograma d’actuacions científico-tecnològiques per a les entitats públiques 
instal·lades als Parques Científicos y Tecnológicos (INNPLANTA), dins de la línea instrumental d’actuació de 
infraestructures científico-tecnològiques, en el marc del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica 2008-2011, convocades per Ordre CIN/1589/2010, de 9 de juny (BOE núm. 65, de 17 
de març de 2011). 
 
Ordre PRE/480/2011, del Ministerio de la Presidencia, de 2 de març de 2011, per la qual s’estableixen 
les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a activitats relacionades amb les víctimes 
de la guerra civil i del franquisme (BOE núm. 58,  de 9 de març de 2011). 
 
Llei 2/2011,  de la Jefatura del Estado, de 4 de març de 2011, d’Economia Sostenible (BOE núm. 55, de 
5 de març de 2011). 
 
Reial Decret 300/2011, de 4 de març de 2011, pel qual es modifica el Reial Decret 817/2009, de 8 de 
maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic i 
s’habilita al titular del Ministerio de Economía y Hacienda per modificar els seus annexes (BOE núm. 69, de 22 
de març de 2011). 
 
Llei 3/2011 de la Jefatura del Estado, de 4 de març de 2011, per la qual es regula la Sociedad 
Cooperativa Europea amb domicili a Espanya (BOE núm. 57, de 8 de març de 2011). 
 
Resolució de la Secretaría General de Universidades, de 8 de març de 2011, per la qual es publica 
l’Acord de Consejo de Ministros de 25 de febrer 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. 
69, de 22 de març de 2011). 
 
Ordre CIN/617/2011 del Ministerio de Ciencia e Innovación, de 8 de març de 2011, per la qual es 
publiquen els ajuts concedits a la convocatòria 2010 del Subprograma Innfluye convocades per Ordre 
CIN/1043/2010, de 15 d’abril (BOE núm. 70, de 23 de març de 2011). 
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Ordre CIN/618/2011 del Ministerio de Ciencia e Innovación, de 8 de març de 2011, per la qual es 
publiquen els ajuts concedits a la convocatòria 2010 del Subprograma Innpacto convocades per Odre 
CIN/1337/2010, de 18 de maig (BOE núm. 70, de 23 de març de 2011). 
 
Anunci del vicerector de Política Econòmica i d’Organització, de 8 de març de 2011, pel qual es fa 
pública la formalització del contracte del procediment negociat sense publicitat 174/2010 Serveis de suport 
complementaris consistents en l’actualització del nou sistema de gestió econòmica i financera per a canvis de la 
normativa de la Llei de Contractació i de la normativa fiscal (BOE núm. 60, d’11 de març de 2011). 
 
Ordre CIN/640/2011, del Ministerio de Ciencia e Innovación, de 18 de març de 2011, per la qual es 
convoca la concessió d’ajuts corresponents al Subprograma de Apoyo a la Función de Transferencia en Centros 
de Investigación del Programa Nacional de Transferencia Tecnológica, Valorización y Promoción de Empresas de 
Base Tecnológica, en el marc del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
2008-2011 (BOE núm. 72, 25 de març de 2011). 
 
Llei 4/2011, de la Jefatura del Estado, de 24 de març de 2011, de modificació de la Llei 1/2000, de 7 de 
gener, de Enjuciamiento Civil, per facilitar l’aplicació a Espanya dels processos europeus monitori i d’escassa 
quantia (BOE núm. 72, de 25 de març de 2011). 
 
 
V.2. Autonòmiques 
 
Anunci del Vicerector de Política Econòmica i d'Organització, de 14 de febrer de 2011, pel qual es fa 
pública l’adjudicació definitiva del contracte 88/2010-serveis per a la redacció del projecte bàsic i executiu i 
direcció d’obres de reforma i ampliació de l’espina C7 parells del Departament de Química de la Facultat de 
Ciències (DOGC núm. 5832, de 8 de març de 2011). 
 
Resolució ECO/565/2011, del Departament d’Economia i Coneixement, de 15 de febrer de 2011, per 
la qual es dóna publicitat a subvencions concedides en matèria d’universitats 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. 
5830, de 3 de març de 2011). 
 
Resolució CLT/532/2011, del Departament de Cultura, de 22 de febrer de 2011, per la qual es dóna 
publicitat a les subvencions concedides per la Institució de les Lletres Catalanes durant l’any 2010 (DOGC núm. 
5828,  d’1 de març de 2011). 
 
Resolució de la rectora, de 17 de febrer de 2011, per la qual es fa públic el Reglament d’ús dels mitjans 
electrònics en l’àmbit d’aquesta Universitat (DOGC núm. 5843,  de 23 de març de 2011). 
 
Anunci del vicerector de Política Econòmica i d’Organització, de 23 de febrer de 2011, pel qual es fa 
pública la formalització del contracte 174/2010-serveis de suport complementaris consistents en l’actualització 
del nou sistema de gestió econòmica i financera per canvis de la normativa de la Llei de contractació de 
normativa fiscal (DOGC núm. 5843,  de 23 de març de 2011). 
 
Anunci del vicerector de Política Econòmica i d’Organització, de 8 de març de 2011, pel qual es fa 
pública l’adjudicació definitiva del contracte 124/2010-obres de reforma integral de l’edifici B4 per al Servei de 
Llengües (DOGC núm. 5843,  de 23 de març de 2011). 
 
Ordre ECO/39/2011, del Departament d’Economia i Coneixent, d’11 de març de 2011, de delegació de 
competències en diversos òrgans del Departament d’Economia i Coneixement. (DOGC núm. 5840, de 18 de 
març de 2011). 
 
Resolució ECO/694/2011, del Departament d’Economia i Coneixement, d’11 de març de 2011, de 
delegació de competències de la persona titular de la Secretaria General d’economia i Coneixement en diversos 
òrgans del Departament d’Economia i Coneixement (DOGC núm. 5840, de 18 de març de 2011). 
 
Correcció d’errada de l’Institut Català Internacional per la Pau, a la resolució GRI/765/2011, de 22 
de març de 2011, per la qual es dóna publicitat a les subvencions concedides per l’Institut Català 
Internacional per la Pau durant l’exercici 2010 (DOGC núm. 5848, pàg. 18316, de 30 de març de 2011). 
 
Ordre TES/45/2011, del Departament de Territori i Sostenibilitat, de 23 de març de 2011, sobre 
reducció dels preus publicades a determinats serveis ferroviaris regionals de transport de viatgers (DOGC núm. 
5849, de 30 de març de 2011). 
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Decret 304/2011, del Departament de Cultura, de 29 de març de 2011, de reestructuració del 
Departament de Cultura (DOGC núm. 5849,  de 30 de març de 2011). 
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