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I. Disposicions generals i acords  
d’òrgans col·legiats d’àmbit general 
 
 
 

I.1. Consell de Govern 
[tornar a l’índex] 

 

 
 
Acord 40/2012, de 25 d'abril, del Consell de Govern 
 

Vista la proposta de calendari academicoadministratiu per al curs 2012-2013 presentada pel Vicerectorat de 
Política Acadèmica. 
 

Vista l’Ordre EMO/80/2011, de 27 d’abril, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 
2012. 
 
Vista l'Ordre EMO/340/2011, de 29 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la 
Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2012. 
 

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 2012-2013 va ser informada 

favorablement a les sessions de la Comissió d'Estudis de Grau i de la Comissió d’Estudis de Postgrau de 15 de 
març de 2012. 
 
Atès que la proposta de modificació del calendari academicoadministratiu abans esmentat, va ser informada 
favorablement a la sessió de la Comissió d’Estudis de Grau de 24 d’abril de 2012. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del Vicerectorat de Política Acadèmica, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents  
 
 
ACORDS 

 

 
PRIMER.- Aprovar la proposta de calendari academicoadministratiu per al curs 2012-2013 que tot seguit es 
transcriu: 
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SEGON.- Encarregar el Vicerectorat de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d'aquest acord. 

 
TERCER.- 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 41/2012, de 25 d'abril, del Consell de Govern  

 
Vistes les diverses peticions de creació de títols de doctorat de conformitat amb el Reial Decret 99/2011 
presentades a l’Escola de Postgrau. 
 
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 Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. 

Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 
 
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 la creació de títols de màsters universitaris. 
 
Atès que la proposta de creació de títols de màsters universitaris per al curs acadèmic 2012-2013, va ser 
informada favorablement a la sessió de la Comissió d’ Estudis de Postgrau de 15 de març de 2012. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del Vicerectorat de Política Acadèmica, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents  
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la creació de títols de doctorat següents: 

 
Anàlisi Econòmica 
Aqüicultura 
Biodiversitat 
Economía, Organització i Gestió 
Filologia Anglesa 
Filosofia 

Geologia 
Història de la ciència 

Història de l'Art i Musicologia 
Intel·ligència Ambiental i Accessibilitat 
Creació i Gestió d'Empreses 
Law, Science and Technology 

Llengües i Cultures Romàniques 
Psicologia clínica y de la Salud 
Psicologia de l'educació DIPE 
Psicologia Social 
Publicitat i Relacions Públiques 
 

SEGON.- Elevar l’aprovació de la creació de títols de doctorat al Consell Social per tal que exerceixi les seves 

competències. 

TERCER.- Encarregar al Vicerectorat de Política Acadèmica l’execució i el seguiment de l’acord primer. 

 
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
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Acord 42/2012, de 25 d'abril, del Consell de Govern  
 

Vistes les diverses peticions de creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis així com de 
modificació de denominacions 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 modificació i 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 15 de març de 2012. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del Vicerectorat de Política Acadèmica, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis que tot seguit es transcriu: 
 

 
 
 
SEGON.- Aprovar la modificació de la denominació dels estudis de postgrau propis que tot seguit es transcriu: 
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TERCER.- Elevar l'aprovació de la creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis i de 
modificació de denominacions al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 
 

QUART.- Encarregar la delegada de la rectora per a la Formació Permanent l'execució i el seguiment dels acords 

primer i segon. 
 

CINQUÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 43/2012, de 25 d'abril, del Consell de Govern  
 

Per tal de garantir el compliment dels terminis i obligacions en matèria d’ordenació acadèmica davant la 
possibilitat que no es convoqui una nova sessió del Consell de Govern abans de les eleccions a retor de la UAB, 
convocades pel proper 24 de maig, es considera necessari delegar puntualment les competències del Consell de 
Govern en matèria d’ordenació acadèmica referents a la programació de títols i d’assignatures de grau i de 
postgrau en la Comissió d’Estudis de Grau i en la Comissió d’Estudis de Postgrau. 
  
Vista la petició del Vicerectorat de Política Acadèmica de delegació puntual en les Comissions d’Estudis de Grau 

i de Postgrau fins a la convocatòria d’un proper Consell del Govern. 
 
Vist l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d’abril, així com la resta de normes d’aplicació general. 
 
Vist el que disposa l’article 64.e i 64.v dels Estatuts, sobre la creació d’ensenyaments oficials, i la delegació de 
competències del Consell de Govern en els comissions. 

 
Vist l'article 8 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, referent a la delegació de competències dels òrgans administratius en altres òrgans de 
la mateixa administració pública. 
 
En aplicació d’aquest precepte, el Consell de Govern es reserva les facultats de control i seguiment de l’exercici 

de la competència delegada. Així mateix, els actes que siguin adoptats per aquesta delegació inclouran sempre 
“per delegació”, tot indicant la data de l’acord de delegació adoptat per aquest Consell de Govern i la de la les 

publicacions a la Seu Electrònica i al Butlletí Oficial de la UAB. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de l’Equip de Govern, el Consell de Govern ha 

adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Delegar puntualment en la Comissió d’Estudis de Grau i en la Comissió d’Estudis de Postgrau les 
competències del Consell de Govern en matèria d’ordenació acadèmica referents a la programació de títols i 
d’assignatures de grau i de postgrau que correspongui fins a la propera sessió del Consell de Govern. L’exercici 
d’aquesta delegació ha de dur-se a terme de manera restrictiva i caldrà fonamentar per a cada supòsit 

l’existència d’urgència. 
 
SEGON.- Encarregar als presidents de la Comissió d’Estudis de Grau i de la Comissió d’Estudis de Postgrau que 
informin de l’exercici de l’anterior delegació en el proper  Consell de Govern. 
 
TERCER.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la UAB i a la Seu Electrònica de la UAB. 
 

QUART.- Encarregar el Vicerectorat de Política Acadèmica l'execució i el seguiment de l'acord primer. 
 
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 44/2012, de 25 d'abril, del Consell de Govern  

 
Vist el text refós de les Normatives vigents en l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació 
(TIC) de la UAB, aprovat per acord del Consell de Govern en data 13 de juliol de 2011, per mandat del Consell 
de Govern de data 7 d’abril de 2010 que va acordar delegar a la secretària general l’elaboració d’un text refós 
relatiu a les normes aprovades pel Consell de Govern directament o per les seves comissions en relació amb els 
diversos àmbits d’aquesta Universitat, com ara l’àmbit de les tecnologies de la informació i de la comunicació.  

 
Atès que les noves tendències pel que fa a l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació que les 

organitzacions posen a l’abast dels seus usuaris i les exigències legals aconsellen la modificació de l’esmentat 
text refós per tal d’incorporar al seu articulat la descripció dels sistemes de comprovació que podrà portar a 
terme la UAB per tal d’assegurar que l’ús que es fa dels sistemes informàtics de la seva titularitat sigui el que 

és propi i escaient de les tasques que li són assignades als membres de la seva comunitat i a les persones 
autoritzades.  

 
Vista la proposta de modificació de l’article 40 de l’esmentat text refós, que preveu el dret d’ús dels sistemes 
informàtics de la UAB i la proposta d’addició d’un nou article 46 que contindrà els sistemes de comprovació i 

verificació d’ús, les quals van ser presentades a la sessió del Consell de Govern del 14 de març de 2012.  
 
Atès que el Consell de Govern a la sessió de 14 de març de 2012 va acordar donar-se per assabentat de la 
proposta de modificació del text refós de les TIC, 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 secretària general les seves propostes de 
modificacions, esmenes i suggeriments. 
 

Atès que formalment no ha estat rebuda cap proposta de modificació, però que, verbalment, un conseller va 
advertir del risc de contravenir la legislació de protecció de dades, tot atorgant als gestors de les TIC funcions 
que podrien comprometre la confidencialitat de les dades d’investigadors. 
 
Atès que, d’acord amb el Gabinet Jurídic de la UAB, l’al·legació anterior no es pot tenir en consideració ja que la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal estableix una sèrie d’obligacions per 
als titulars de fitxers de dades de caràcter personal que són compatibles amb les mesures plantejades en les 

propostes de modificació de la normativa de les TIC, les quals, així mateix, s’adeqüen al que disposa l’article 
15.1. de la Llei de la ciència, la tecnologia i la innovació pel que fa als deures del personal investigador. I atès 
que el contingut de les disposicions que es presenten són similars a les adoptades per altres administracions 
públiques i han estat avalades per la jurisprudència, per la qual cosa procedeix mantenir el text inicialment 
presentat. 

 
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 de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a 
les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització, que estableix que li correspon informar les 
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propostes que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre normatives en matèria d’organització de 

l’administració. 
  
Atès que la proposta de modificació del text refós de les TIC, va ser informada favorablement a la sessió de la 
Comissió d’Economia i d’Administració de data 17 de febrer de 2012. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació del text refós de les TIC que tot seguit es transcriu: 

 

 
SEGON.- Encarregar al comissionat de la rectora per a la Societat de la Informació l'execució i el seguiment 
d'aquests acords. 
 

TERCER.- Ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB. 
 

QUART.- Ordenar la seva entrada en vigor l’endemà de la seva aprovació pel Consell de Govern. 
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Acord 45/2012, de 25 d'abril, del Consell de Govern  
 
El Pla de Llengües de la UAB (2011-2015) aprovat pel Consell de Govern en data 26 de gener de 2011 dins 
l’apartat B “Innovació i creació de valors” preveu la mesura d’elaborar i difondre recursos terminològics que 
facilitin la gestió del multilingüisme a la UAB. 
 

En aquest sentit des del Servei de Llengües de la UAB s’ha elaborat el Document marc per a una nomenclatura 
universitària de la UAB, el qual conté una llista multilingüe de termes en català, anglès i castellà que pertanyen 
al context específic de la UAB i que s’hi s’utilitzen amb freqüència. El propòsit fonamental del document és 
subministrar un conjunt de termes coherent que es puguin utilitzar immediatament a totes les àrees de la 
universitat en les quals calgui comunicar-se en anglès o en castellà. Atès que és un document marc per a 
l’establiment d’una nomenclatura completa de la UAB, cal remarcar que en aquest punt del procés la llista de 
termes no pretén ser exhaustiva ni definitiva, sinó que obre la via per a la continuació del projecte. Aquest 

document marc es pretén que sigui el document a partir del qual s’adaptarà i es regirà la nomenclatura oficial 
de la universitat, gestionada per l’Oficina de Coordinació Institucional i supervisada per la Secretaria General. 
 
La proposta que s'ha presentat va estar oberta a propostes de millora, de modificació i d’ampliació, les quals 
hauran de ser informades del Servei de Llengües de la UAB en tant que òrgan especialitzat en la validació 
lingüística de les formes que conté el document. 
 

La validació de l’acceptabilitat dels termes equivalents que s'han presentat i que són els equivalents en anglès 
s’ha fet, per part del Servei de Llengües, mitjançant entrevistes i consultes amb personal acadèmic i 
administratiu de tres universitats britàniques amb tradició i organització contrastades (Bristol, Cardiff i 
Sunderland). També s’ha avaluat i validat el document amb l’escala tècnica mitjançant la consulta a diverses 
àrees i oficines de la UAB (Àrea de Relacions Internacionals, Oficina de Coordinació Institucional, Oficina de 
Programació i Qualitat, Àrea d’Afers Acadèmics, Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de 

Suport a la Recerca, Àrea de Personal d'Administració i Serveis, Escola de Postgrau), i finalment s’ha lliurat el 
document als vicerectorats i a la Gerència perquè el ratifiquessin i hi incloguessin, si ho creien avinent, 

comentaris, precisions i modificacions. 
 
En la sessió del Consell de Govern de dia 14 de març de 2012 es va presentar aquesta proposta de Document 
marc per a una nomenclatura universitària de la UAB per tal d’encetar un termini de presentació de 
suggeriments, esmenes i al·legacions amb l’objectiu de presentar un document definitiu en la propera sessió del 

Consell de Govern. 
 
Presentades les esmenes i al·legacions dins del termini concedit, la secretària general ha procedit a la seva 
valoració i, amb l’assessorament dels tècnics en la matèria, s’han incorporat aquelles propostes de millora i 
suggeriments que responen als criteris d’actualització, coherència i exhaustivitat, segons consta a l’annex 
d’aquest document.  
 

En la sessió del Consell de Govern de 25 d’abril de 2012 s’ha palesat una manca d’acord en relació amb la 
nomenclatura assignada a les àrees de psicomotricitat, educació física i expressió corporal. El Consell de Govern 
entén que si aquestes àrees consensuen quina ha de ser la millor denominació en d’altres llengües, aquesta 

denominació hauria de ser elevada a la Comissió de Política Lingüística delegada del Consell de Govern per tal 
que aquesta decideixi la seva addició a l’esmentat document.  
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la secretària general, el Consell de Govern 
ha adoptat els següents 
 
 
ACORDS 

 
 
PRIMER.- Aprovar el Document marc per a una nomenclatura universitària de la UAB que tot seguit es 
transcriu: 
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SEGON.- Encarregar la secretària general que, en el termini màxim d’un any, presenti un informe de seguiment 
sobre l’aplicació d’aquest Document marc i les propostes de modificació que s’escaiguin. 
 
TERCER.- Establir que, si abans d’aquest termini, les àrees de psicomotricitat, educació física i expressió 
corporal arriben a un consens sobre una nova terminologia la proposaran a la Comissió de Política Lingüistica 

per tal que l’addicioni al document. 
 
QUART.- Encarregar la secretària general el seguiment i l’execució d’aquest acord.  
 
 
Acord 46/2012, de 25 d'abril, del Consell de Govern  

 

Tal com es va anunciar a la sessió del Consell de Govern de 14 de març de 2012, són moltes les raons per les 
que l’Equip de Govern entén convenient i necessari que la UAB disposi d’una política pròpia institucional de la 
UAB en matèria d’accés obert i també que reguli el dipòsit digital de documents a la UAB mitjançant una norma 
específica interna.  
 
Vistes les recomanacions del Consell de la European University Association aprovades a Barcelona el 26 de 

març de 2008, les de la Declaració de Berlín [Enllaç al Document: http://oa.mpg.de/lang/en-uk/berlin-
prozess/berliner-erklarung/] i les del Consell Interuniversitari de Catalunya d’1 de juliol de 2010 per tal de 
promoure de difusió de la producció científica en accés obert amb l’objectiu d’afavorir l’accessibilitat, la 
visibilitat i l’impacte de la recerca científica. (annex d’enllaços). I vist també l’article 37 de la llei 14/2011, d’1 
de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que estableix que els agents públics del sistema espanyol de 
ciència i tecnologia i innovació impulsaran el desenvolupament de repositoris d’accés obert a les publicacions 
del seu personal investigador i establiran sistemes que permetin la seva connectivitat, així com l’article 14.5 del 

reial decret 99/2011, de 28 de gener, que regula els ensenyaments oficials de doctorat, segons el qual les 
universitats, un cop aprovada la tesi doctoral, tenen la obligació d’arxivar-la en format electrònic obert en un 

repositori institucional.   
 
En atenció a totes aquestes circumstàncies, el vicerector d’Investigació va presentar a l’esmentada sessió del 
Consell de Govern de 14 de març de 2012 un document de proposta sobre la política institucional de la UAB en 

matèria d’accés obert  i la proposta de reglament del dipòsit digital de documents de la UAB. Així mateix, en 
aquella sessió es va proposarar l’assumpció per part de la UAB de la Declaració de Berlin sobre accés obert, 
tant com s’ha fet per bona part de les universitats catalanes. 
 
D’acord amb l’article 16.4, apartats c) i d) de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions 
del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada en data 13 de juliol de 2011, la Comissió 
d’Investigació, en sessió de data 16 de febrer de 2012, va informar favorablement l’aprovació de la política 

institucional d’accés oberta a la UAB i la normativa que reguli el dipòsit digital de documents de la UAB.  
 
Així mateix, la Comissió d’Economia i d’Organització en la sessió del dia 27 de març de 2012 va informar 
favorablement l’aprovació de la política institucional d’accés oberta a la UAB i la normativa que regula el dipòsit 

digital de documents de la UAB.  
 
D’acord amb el contingut de l’article 60 dels estatuts de la UAB, segons el qual, ‘el Consell de Govern és l’òrgan 

suprem de govern col·legiat de la Universitat i, com a tal, estableix les seves línies estratègiques i 
programàtiques, així com les directrius, normatives i procediments per a la seva aplicació, en els àmbits de 
l’organització dels ensenyaments, recerca, recursos humans i econòmics i elaboració de pressupostos’.  
 
Vist l’acord del Consell de Govern núm. 12/2012, de 14 de març, pel qual es va assumir la Declaració de Berlin 
sobre accés obert, aprovada en data 22 d’octubre de 2003, i es va donar per assabentada del document sobre 

la política institucional d’accés obert a la UAB, així com de la proposta de regulació del dipòsit digital de 
documents de la UAB, obrint un termini de quinze dies per tal que els membres del Consell de Govern fessin 
arribar els seus suggeriments respecte dels documents presentats. 
 
Vist el suggeriment realitzat pel Cap de l’Oficina de Gestió de la Informació i de la Documentació en relació amb 
la necessitat d’establir uns criteris per a la publicació del material docent digital, i que en aquest sentit ha 

comportat una modificació puntual a l’article 4 del Reglament del Dipòsit Digital de Documents. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.  
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Investigació, el Consell de 
Govern ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar el document sobre la política institucional d’accés obert a la UAB, així com la proposta de 
regulació del dipòsit digital de documents de la UAB, que tot seguit es transcriu: 
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SEGON.- Encarregar el vicerector d’Investigació l’execució i el seguiment d’aquest acord  
 

TERCER.- Ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB. 
 
QUART.- Ordenar la seva entrada en vigor l’endemà de la seva aprovació pel Consell de Govern. 
 
 
Acord 47/2012, de 25 d'abril, del Consell de Govern  

 
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 
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 14 de març de 2012 la secretària general, per absència de la 
vicerrectora de Relacions Institucionals i de Comunicació, va presentar la proposta de text refós en matèria 

d’igualtat, així com de la metodologia seguida fins a la data i el Consell de Govern va adoptar els acords 
següents: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat de la proposta de text refós  de la normativa en matèria d’igualtat 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 
sobre ambdós textos. 

 
SEGON.- Encarregar la secretària general que presenti de nou la proposta de text refós de la normativa en 
matèria d’igualtat, 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. 
 

Atès que dins el termini atorgat pel Consell de Govern no s'ha presentat cap esmena ni suggeriment, es 
presenta la proposta de text refós en matèria d’igualtat per a ser aprovada pel Consell de Govern. Aquest 
òrgan, en la sessió del dia 25 d’abril de 2012, ha acordat aprovar la totalitat del text, que a continuación 
s’adjunta. El text final únicament suprimeix un apartat d’un dels preceptes inicialment proposats.  
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la secretària general, el Consell de Govern 
ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar el Text refós de la Normativa en matèria d’igualtat que tot seguit es transcriu: 
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SEGON.- Derogar totes les normes d'igual o inferior rang aprovades per la Universitat Autònoma de Barcelona 
que s'oposin a la present Normativa. 
 
TERCER.- Facultar la rectora o vicerector o vicerectora en qui delegui perquè, si escau, adoptin les mesures 
necessàries per al desenvolupament i l'aplicació de la present Normativa. 

 
QUART.- Ordenar la publicació d'aquest text refós al Butlletí Oficial de la UAB. 

 
CINQUÈ.- Aquest text refós entrarà en vigor l'endemà de la seva aprovació pel Consell de Govern. 
 

 

Acord 48/2012, de 25 d'abril, del Consell de Govern  
 
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 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 execució d’aquest acord també han estat revisats el Reglament del Consell de Govern i el Reglament Marc 
de facultats i escoles universitàries, departaments i instituts universitaris d'investigació i centres de recerca 

propis i a la sessió del Consell de Govern del dia 14 de març de 2012 es van presentar les propostes de 

modificació referents a ambdós reglaments 
 
La proposta de modificació que es presenta per aprovació conté essencialment dues innovacions: 
 
En primer lloc, introdueix les exigències que es deriven de la legislació vigent, amb l’objectiu de clarificar el 
marc normatiu i competencial que els afecta. D’altra banda també s’ha donat una nova redacció als articles que 
regulen les competències dels òrgans unipersonals amb la finalitat d’incorporar aquelles competències que li 

han estat atorgades per d’altres normatives, ja que això comporta una major seguretat jurídica en el 
procediment de presa de decisions i alhora facilita el procés de rendició de comptes. També, atès el compromís 
assumit per la UAB d’utilització d’un llenguatge no sexista s’ha procedit a substituir aquells aspectes que poden 
resultar discriminatoris, i a tal efecte s’han seguit les recomanacions establertes a la Guia per l’ús del 
llenguatge no sexista de la UAB.  
 

En segon lloc, pel que fa als òrgans col·legiats, es formalitzen i es fan extensives a d’altres òrgans les garanties 

de transparència, publicitat i comunicació que ja són garantides pel Consell de Govern i per les seves 
comissions delegades.   
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Concretament, com és conegut, s’informa de l’ordre del dia d’aquests òrgans de govern a tots els membres del 

Consell de Govern, als degans i directors d’escola, als directors de departament i als directors d’instituts 
universitaris propis. També es comuniquen per correu electrònic els acords del Consell de Govern a tot el 

personal acadèmic i el personal d’administració i serveis, i es publiquen a la Intranet els acords. Atesa la 
conveniència de formalització i de donar estabilitat a aquestes pràctiques administratives, es procedeix a 
proposar la modificació dels articles 13.5 i 18.1 del Reglament del Consell de Govern, aprovat pel Consell de 
Govern en data 26 de febrer de 2004, i modificat per acords de 2 de març i de 13 de juliol de 2011, en el sentit 
següent:  

 

Article 13.5.- L’ordre del dia de cada convocatòria es farà pública a tota la comunitat universitària a 
través de la Intranet de la UAB i per difusió de correu electrònic, com a mínim, als degans i directors 
d’escola, als directors de departament i als directors d’instituts universitaris propis.  
 
Article 18.1.- Difusió i publicació dels acords  
Els acords adoptats pel Consell de Govern es donen a conèixer a la comunitat universitària l’endemà 
de la celebració de la sessió corresponent pels mitjans habituals de difusió de la Universitat, com a 

mínim a través de la Intranet de la UAB i per difusió de correu electrònic a tot el personal acadèmic i 
el personal administració i serveis. 

 
Ha estat constatat que la majoria de facultats, escola i departaments ja ofereixen aquestes garanties. 
Nogensmenys, per les raons anteriorment exposades, esdevé oportú formalitzar-les en el mateix sentit que es 
realitza per al màxim òrgan de govern de la nostra institució. Sense que això signifiqui que calgui procedir a 
modificar, immediatament, els reglaments en qüestió perquè dels Reglaments Marc, com és conegut, se’n 

deriva una eficàcia directa i cal que els seus preceptes siguin aplicats pels òrgans destinataris, sens perjudici 
que cadascun d’ells els puguin concretar i desenvolupar. 
 
A la sessió del 14 de març de 2012 el Consell de Govern es va donar per assabentat de les propostes de 
modificació presentades i es va acordar obrir un termini de 15 dies per tal que els membres del Consell de 
Govern facin arribar els seus suggeriments i propostes de millora al respecte. 

 
Així mateix, a l’esmentada sessió, un conseller va proposar que el Consell d’Estudiants fos assabentat de l’ordre 

del dia del Consell de Govern i del de les seves comissions delegades i que, per tant, hi hagi una difusió similar 
a la que rep el personal d’administració i serveis i el personal docent i investigador. 
 
Aquesta proposta de modificació ha estat incorporada en els articles 13.5 i 18.1 del Reglament del Consell de 
Govern. Atès que no s’ha presentat cap altra suggeriment ni esmena es proposa aprovar les modificacions dels 

reglaments esmentats en els termes presentats. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la proposta de modificació del Reglament del Consell de Govern en el sentit següent:  
 

Article 13.5.- L’ordre del dia de cada convocatòria es farà pública a tota la comunitat universitària a 
través de la Intranet de la UAB i per difusió de correu electrònic, com a mínim, als degans i directors 
d’escola, als directors de departament, als directors d’instituts universitaris propi i al Consell 

d’Estudiants. 

 
Article 18.1.- Difusió i publicació dels acords 

 
Els acords adoptats pel Consell de Govern es donen a conèixer a la comunitat universitària l’endemà 
de la celebració de la sessió corresponent pels mitjans habituals de difusió de la Universitat, com a 
mínim a través de la Intranet de la UAB i per difusió de correu electrònic a tot el personal acadèmic, el 
personal administració i serveis, i al Consell d’Estudiants. 

 
SEGON: Aprovar la proposta de modificació del Reglament Marc de facultats i escoles universitàries, 

departaments i instituts universitaris d'investigació i centres de recerca propis que tot seguit es transcriu, i 

comunicar-la als òrgans esmentats: 
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TERCER.- Encarregar la secretària general l’execució i el seguiment d’aquest acord. 

 
QUART.- Ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB. 
 
CINQUÈ.- Ordenar la seva entrada en vigor l’endemà de la seva aprovació pel Consell de Govern. 
 
 
ACORD 49/2012, de 25 d'abril, del Consell de Govern  

 
Vistes les previsions de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i del Reial Decret 
39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció pel que fa a la necessitat 
que les empreses i institucions comptin amb un pla de prevenció, entès com a document de referència bàsic per 
articular tota l’acció preventiva de l’empresa o institució. 
 

Atès que la legislació abans esmentada preveu que la prevenció de riscos laborals haurà d’integrar-se en el 

sistema general de gestió de l’empresa, tant en el conjunt de les seves activitats como en tots els nivells 
jeràrquics d’aquesta, mitjançant la implantació i aplicació d’un pla de prevenció de riscos laborals, que haurà de 
ser aprovat per la direcció i assumit per tota l’estructura organitzativa.  
 
Atès que a la UAB, des de l’entrada en vigor de la legislació esmentada s’han adoptat un seguit d’accions per a 
la implantació efectiva de la prevenció i s’han aprovat diverses directrius (normatives, declaracions, 

procediments normalitzats de treball, plans d’autoprotecció, etc) que contenien la regulació de la prevenció de 
riscos laborals a la UAB però que calia harmonitzar i posar al dia en un únic document que constituís el Pla de 
Prevenció de la UAB, i assolir així la integració efectiva de la prevenció a la UAB. 
 
Atès que la proposta del Pla de Prevenció de la UAB ha estat elaborada pel Servei de Prevenció de la UAB i, 
entre d’altres, ha estat garantida la consulta formal de la part institucional i social, aquesta última mitjançant el 
Comitè de Seguretat i Salut en la sessió del dia 20 de desembre de 2011, incorporant-se al text final múltiples 

dels suggeriments que s’han fet arribar.  
 

Atès que la Comissió d’Economia i Organització del dia 27 de març de 2012 va acordar informar favorablement 
el Pla de Prevenció de la UAB, elevar-lo al Consell de Govern per a la seva aprovació i encarregar al Gerent i als 
responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Comissió d'Economia i Organització de 
la UAB, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar el Pla de Prevenció de la UAB que tot seguit es transcriu: 
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SEGON.- Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 

seguiment d’aquests acords. 
 

TERCER.- Ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB. 
 
QUART.- Ordenar la seva entrada en vigor l’endemà de la seva aprovació pel Consell de Govern. 
 
CINQUÈ.- Comunicar aquests acords als òrgans amb competències en matèria del Pla de Prevenció de la UAB o 
que resultin afectats per aquest Pla. 

 
 
Acord 50/2012, de 25 d'abril, del Consell de Govern  
 
Vista la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb al Reial 
Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, aprovada per l'acord del Consell de Govern de 2 de març de 2011. 
 

Atès que l’Equip de Govern, mitjançant el Vicerectorat de Política Acadèmica, considera convenient i necessari 
procedir a modificar alguns aspectes regulats en aquesta norma. Concretament en matèria de pagament i 
exempció de la matrícula, i sobre els romanents en els estudis de formació permanent.  
 
Pel que fa al pagament i exempció de la matrícula la proposta consisteix en la possibilitat d’un pagament en 
concepte de bestreta de la matrícula i en l’adaptació de les exempcions en el preu de la matrícula al que 
disposa la Llei 1/2012 de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012. 

 
Pel que fa a la regulació dels romanents en els estudis de formació permanent, es considera convenient 
modificar-la per tal d’adaptar-la als requeriments de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat i als acords 
adoptats per la UAB en matèria econòmica. Concretament, la Sindicatura de Comptes de Catalunya en el seu 
Informe de fiscalització 1/2012, ha assenyalat que existeixen romanents antics als quals encara s’imputen 
despeses que difícilment corresponen a la finalitat original, que els romanents dels projectes continuen en 

ocasions inadequadament oberts i disponibles un cop acabat el període, activitat, subvenció....que els va 
originar, i que existeixen romanents negatius que no han tingut moviment. Fruit d’aquest informe la Sindicatura 

de Comptes de Catalunya ha recomanat portar a terme una anàlisi dels romanents i que siguin adoptades les 
decisions i canvis normatius oportuns que garanteixin la seva regularització i adequada aplicació. L’Equip de 
Govern també entén que aquesta modificació és necessària i oportuna, i atesa la urgència l’ha presentada al 
Consell de Govern, un cop assabentada la Comissió d’Estudis de Grau el dia 24 d’abril de 2012 i, per raons 
temporals, tot avocant les funcions de la Comissió d’Estudis de Postgrau i de la Comissió d’Economia i 

d’Organització, que posteriorment hauran de ser informades. 
 
Vist l'article 64.d dels Estatuts de la UAB i l'article 3. del Reglament del Consell de Govern, aprovat pel Consell 
de Govern de data 26 de febrer de 2004, que estableixen que correspon al Consell de Govern regular els 
assumptes objecte de la seva competència en matèria, entre d'altres, d'ordenació acadèmica. 
 
Vist l'article 12.3.b 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 13 de juliol de 2011, pel que fa a 
les competències de la Comissió d’Estudis de Grau, que estableix que li correspon informar les propostes que 
haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre disposicions normatives en matèria acadèmica d'estudis de grau. 

 
Vist que a la reunió de la Comissió d’Estudis de Grau que va tenir lloc el dia 24 d’abril de 2012 es va presentar 
la proposta de modificació referent al pagament i exempció de la matrícula, que ara s’adjunta, obtenint el seu 

informe favorable, i que posteriorment ha estat elevada al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 
Atès que en aquesta sessió es va acordar modificar puntualment l’article 53.2 de la proposta. Atès que el text 
finalment aprovat pel Consell de Govern i que ara s’adjunta conté ja aquesta modificació. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.  
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS  
 
PRIMER.- Aprovar la modificació de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris 

regulats de conformitat amb al Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, aprovada pel Consell de Govern en 
data 2 de març de 2011, pel que fa al pagament i exempció de la matrícula i pel que fa també als romanents en 

les estudis de Formació Permanent, que tot seguit es transcriu: 
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SEGON.- Encarregar a la Gerència que procedeixi a l’execució d’aquests punts de la normativa. Pel que fa als 
romanents de les activitats de formació permanent, l’edició dels quals finalitzi durant l’any 2012, establir que el 
termini màxim per liquidar aquests romanents serà de 6 mesos a partir de la seva finalització. Pel que fa a les 
activitats, l’edició de les quals hagi finalitzat anteriorment, la liquidació de romanents serà efectiva abans del 31 
de desembre de 2012. 
 

TERCER.- Encarregar el Vicerectorat de Política Acadèmica l'execució i el seguiment de l'acord primer. 
 
QUART.- Ordenar la seva entrada en vigor l’endemà de la seva aprovació pel Consell de Govern. 
 
CINQUÈ.- Ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB. 
 

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

 
 
ACORD 51/2012, de 25 d'abril, del Consell de Govern  
 
En aquesta sessió del Consell de Govern ha estat presentada una proposta de modificació de la Normativa 

acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats amb anterioritat 
al Reial Decret 1393/2007, un cop constatada la necessitat de modificar la regulació sobre el reconeixement 
d’activitats de lliure elecció en relació als alumnes considerats esportistes d’alt nivell, per tal d’adaptar el seu 
contingut a la legalitat vigent. 
 
Vista la proposta del Vicerectorat de Política Acadèmica de modificació 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, en relació al reconeixement de crèdits de lliure elecció als esportistes d’alt nivell, per tal d’estendre 
aquest reconeixement de crèdits fins el dos anys de la pèrdua de la condició d’esportista, i establir un límit de 
2/3 sobre el total de crèdits de lliure elecció del Pla d’Estudis que es cursi. 

 
Vist el Decret 337/2002 de la Generalitat de Catalunya, de 3 de desembre, sobre l’alt rendiment esportiu. 
 

Vist el Reial Decret 971/2007, de 13 de juliol, d’esportistes d’alt nivell i alt rendiment, que deroga el Reial 
Decret 1467/1997, de 19 de setembre, i regula, entre d’altres la durada i els límits de les mesures aplicables 
als esportistes d’alt nivell. 
 
Vist l'article 64.d dels Estatuts de la UAB i l'article 3. del Reglament del Consell de Govern, aprovat pel Consell 
de Govern de data 26 de febrer de 2004, que estableixen que correspon al Consell de Govern regular els 
assumptes objecte de la seva competència en matèria, entre d'altres, d'ordenació acadèmica. 

 
Vist l'article 12.3.b 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 Grau, que estableix que li correspon informar les propostes que 
haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre disposicions normatives en matèria acadèmica d'estudis de grau. 
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Vist que a la reunió de la Comissió d’Estudis de Grau que va tenir lloc el dia 24 d’abril de 2012 es va presentar 

l’esmentada  proposta de modificació per al seu informe favorable, i que posteriorment ha estat elevada 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, el Consell de Govern ha adoptat els següents 

ACORDS  

PRIMER.- Aprovar la modificació de l’article 280 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, aprovada pel 

Consell de Govern en data 17 de novembre de 2010, pel que fa al reconeixement de crèdits de lliure elecció als 
esportistes d’alt nivell, que queda redactat de la manera següent:  
 

Article 280. Alumnes considerats/ades esportistes d’alt nivell  
 
Els/les alumnes que són considerats/ades esportistes d'alt nivell són els/les que cada any apareixen a 
les llistes oficials publicades al BOE i al DOGC. A aquests esportistes  se’ls reconeixeran 5 crèdits de 

lliure elecció per curs acadèmic fins un màxim de 2/3 sobre el total de crèdits de lliure elecció del Pla 
d’Estudis que estiguin cursant. Aquest reconeixement es podrà estendre als dos anys naturals següents 
de la pèrdua de la condició d’esportista d’alt nivell. 

 
SEGON.- Encarregar el Vicerectorat de Política Acadèmica l'execució i el seguiment de l'acord primer. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 52/2012, de 25 d'abril, del Consell de Govern  

 
Vist l’annex I del text refós del Reglament del Personal Acadèmic de la Universitat Autònoma de Barcelona, 

aprovat pel Consell de Govern el 17 de novembre de 2010, que regula la càrrega lectiva segons el catàleg de 
tipologies de docència per a estudis de grau i de màster adaptats a l’EEES. Atès que des de l’Equip de Govern 
s’ha considerat necessari fer una modificació puntual i alguns aclariments, concretament, respecte de la 
docència de l’àmbit assistencial.  
 
Atès que la Comissió de Personal Acadèmic a la sessió del dia 19 d’abril de 2012 ha acordat informar 
favorablement la modificació puntual esmentada, elevar la proposta al Consell de Govern per a la seva 

aprovació, assabentar de l’acord a la Comissió de Grau i encarregar  al vicerector de Personal Acadèmic  
l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
Vist que a la propera reunió de la Comissió d’Estudis de Grau que tindrà lloc el dia 24 d’abril de 2012 es 
presentarà la proposta de modificació abans esmentada, que ara s’adjunta, per al seu informe favorable, i que 
posteriorment s’elevarà al Consell de Govern per a la seva aprovació. 

 

Vist que a la reunió de la Comissió de Personal Acadèmic que va tenir lloc el dia 24 d’abril de 2012 es va 
presentar la proposta de modificació, per al seu informe favorable, i que posteriorment ha estat elevada al 
Consell de Govern per a la seva aprovació. Atès que en aquella sessió de la Comissió es va acordar modificar 
alguns aspectes puntuals de la proposta. Atès que el text finalment aprovat pel Consell de Govern i que ara 
s’adjunta conté ja aquestes modificacions. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Comissió de Personal Acadèmic de la 
UAB, assabentada també la Comissió d’Estudis de Grau, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació puntual del Reglament de Personal Acadèmic pel que fa a la carrega lectiva 

segons el catàleg de tipologies de docència per a estudis de grau i de màster adaptats a l’EEES, que tot seguit 
es transcriu: 
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SEGON.- Ordenar la publicació d'aquest text refós al Butlletí Oficial de la UAB. 
 

TERCER.- Aquest text refós entrarà en vigor a partir del curs acadèmic 2012-2013. 
 
QUART.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
 
Acord 53/2012, de 25 d'abril, del Consell de Govern  

 
La Normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa acadèmica de caràcter general de 
la UAB, aprovada per acord del Consell de Govern de 19 d’octubre de 2011, de conformitat amb l’encàrrec del 
Consell de Govern de 7 d’abril de 2011 a la Secretària General per a l'elaboració de texts refosos, regula la 
programació de mínors a aquesta Universitat. 
 
L’experiència acumulada des de la implantació d’aquesta normativa posa de manifest la necessitat de modificar 

alguns aspectes relatius al pla d’estudis i al contingut de les propostes de minors que es presenten, per tal 
d’adequar-los a les necessitats actuals. 
 
Vist l’article 15 i següents de la Normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa 
acadèmica de caràcter general de la UAB, aprovada per acord del Consell de Govern de 19 d’octubre de 2011. 
 
Vist l'article 64.d dels Estatuts de la UAB i l'article 3. del Reglament del Consell de Govern, aprovat pel Consell 

de Govern de data 26 de febrer de 2004, que estableixen que correspon al Consell de Govern regular els 
assumptes objecte de la seva competència en matèria, entre d'altres, d'ordenació acadèmica. 
 
Vist l'article 12.3.b 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 Grau, que estableix que li correspon informar les propostes que 

haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre disposicions normatives en matèria acadèmica d'estudis de grau. 
 

Vist que a la reunió de la Comissió d’Estudis de Grau que va tenir lloc el dia 24 d’abril de 2012 es va presentar 
la proposta de modificació, per al seu informe favorable, i que posteriorment ha estat elevada al Consell de 
Govern per a la seva aprovació. 
 
Atès que en aquella sessió de la Comissió es va acordar modificar alguns aspectes de la proposta. Atès que el 

text finalment aprovat pel Consell de Govern i que ara s’adjunta conté ja aquestes modificacions. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.  
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS  

 
PRIMER.- Aprovar la modificació de la Normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa 
acadèmica de caràcter general de la UAB, aprovada per acord del Consell de Govern de 19 d’octubre de 2011, 

pel que fa a la programació de mínors, que tot seguit es transcriu: 
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SEGON.- Encarregar el Vicerectorat de Política Acadèmica l'execució i el seguiment de l'acord primer. 
 

TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
ACORD 54/2012, de 25 d'abril, del Consell de Govern  
 
El Consell de Govern de la UAB va aprovar en data 28 de gener de 2010 el Reglament de la Facultat de Ciències 

de la Comunicació. 
 
En data 13 de febrer de 2012 la Junta de Facultat va aprovar la proposta de modificació de Reglament de la 
Facultat de Ciències de la Comunicació. El canvi afecta a la composició de la comissió coordinadora a la qual es 
refereix l’article 10 del Reglament, en la qual s’integren dos professors més i s’estableix que els representants 
dels estudiants siguin membres de la Junta de Facultat. 

 
El projecte de modificació del  Reglament que es va presentar s'ajusta al Reglament marc de facultats i escoles 
universitàries, departaments i instituts universitaris d'investigació i centres de recerca propis, aprovat pel 

Consell de Govern de 29 de gener de 2004, modificat pels acords de 29 d'abril de 2004 i 2 d'octubre de 2008, 
als Estatuts de la UAB i a la resta de normativa vigent.  
 
D'acord amb l'article 64 dels Estatuts de la UAB correspon al Consell de Govern ratificar  la modificació del 
Reglament de la Facultat de Ciències de la Comunicació, aprovat per la Junta de Facultat. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Facultat de Ciències de la Comunicació, 

el Consell de Govern ha adoptat els següents  

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar la modificació de Reglament de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB que tot 
seguit es transcriu: 



BOUAB Núm. 95                                Abril / 2012 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 241 -        www.uab.cat/seuelectronica 

 
 



BOUAB Núm. 95                                Abril / 2012 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 242 -        www.uab.cat/seuelectronica 

 
 



BOUAB Núm. 95                                Abril / 2012 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 243 -        www.uab.cat/seuelectronica 

 
 



BOUAB Núm. 95                                Abril / 2012 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 244 -        www.uab.cat/seuelectronica 

 
 



BOUAB Núm. 95                                Abril / 2012 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 245 -        www.uab.cat/seuelectronica 

 
 



BOUAB Núm. 95                                Abril / 2012 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 246 -        www.uab.cat/seuelectronica 

 
 



BOUAB Núm. 95                                Abril / 2012 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 247 -        www.uab.cat/seuelectronica 

 
 



BOUAB Núm. 95                                Abril / 2012 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 248 -        www.uab.cat/seuelectronica 

 
 



BOUAB Núm. 95                                Abril / 2012 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 249 -        www.uab.cat/seuelectronica 

 
 

 



BOUAB Núm. 95                                Abril / 2012 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 250 -        www.uab.cat/seuelectronica 

 
 

 

 
SEGON.- Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva aprovació per part del Consell de 
Govern, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord a la Facultat de Ciències de la Comunicació. 
 
 

 
Acord 55/2012, de 25 d'abril, del Consell de Govern  
 
El Consell de Govern de la UAB va aprovar en data 15 de juliol de 2009 la creació del Departament 
d’Infermeria. 

 
En data 23 de febrer de 2012 el Departament ha aprovat en sessió extraordinària la proposta de Reglament del 

Departament d’Infermeria. 

 
El projecte de Reglament que es va presentar s'ajusta al Reglament marc de facultats i escoles universitàries, 
departaments i instituts universitaris d'investigació i centres de recerca propis, aprovat pel Consell de Govern 
de 29 de gener de 2004, modificat pels acords de 29 d'abril de 2004 i 2 d'octubre de 2008, als Estatuts de la 
UAB i a la resta de normativa vigent.  
 
Així mateix, l’esmentat projecte de Reglament s’ajusta també a la proposta de modificació del Reglament marc 
abans esmentat que es presenta per a ser aprovat a la sessió del Consell de Govern de 25 d’abril de 2012, com 

a punt 5.5. de l’ordre del dia 
  
D'acord amb l'article 64 dels Estatuts de la UAB correspon al Consell de Govern ratificar l’aprovació del 
Reglament del Departament d’Infermeria. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del Departament d’Infermeria, el Consell de 
Govern ha adoptat els següents 
 

 
ACORDS 
 
 
PRIMER.- Aprovar el Reglament del Departament d’Infermeria de la UAB que tot seguit es transcriu: 
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SEGON.- Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva aprovació per part del Consell de 
Govern, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord al Departament d’Infermeria. 

 
 
Acord 56/2012, de 25 d'abril, del Consell de Govern  
 
El Consell de Govern de la UAB va aprovar en data 10 de novembre de 2004 el Reglament del Departament de 
Filologia Espanyola. 
 
En data 6 de març de 2012 el Consell de Departament ha aprovat la proposta de modificació del Reglament del 

Departament de Filologia Espanyola. El canvi afecta a la composició de la Comissió Executiva en la qual s’hi 
integra el coordinador d’estudis de postgrau i doctorat. 

 
El projecte de modificació del  Reglament que es va presentar s'ajusta al Reglament marc de facultats i escoles 
universitàries, departaments i instituts universitaris d'investigació i centres de recerca propis, aprovat pel 
Consell de Govern de 29 de gener de 2004, modificat pels acords de 29 d'abril de 2004 i 2 d'octubre de 2008, 
als Estatuts de la UAB i a la resta de normativa vigent.  
 
D'acord amb l'article 64 dels Estatuts de la UAB correspon al Consell de Govern ratificar  la modificació del 

Reglament del Departament de Filologia Espanyola, aprovat pel Consell de Departament. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del Departament de Filologia Espanyola, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 
 

 
ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació del Reglament del Departament de Filologia Espanyola de la UAB que tot seguit 
es transcriu: 
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SEGON.- Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva aprovació per part del Consell de 
Govern, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB. 
  
TERCER.- Comunicar el present acord al Departament de Filologia Espanyola. 
 
 
 
Acord 57/2012, de 25 d'abril, del Consell de Govern  
 
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació per a l’aprovació d’uns criteris comuns 

per a l’atorgament de llicències d’ús d’espais dels Mòduls de recerca A i B.  
 
Atès que la UAB està interessada en destinar aquests edificis a acollir diversos centres i instituts d’investigació 

que es dediquin a la transferència de coneixement col·laborant amb els grups d’investigació, departaments i 
facultats de la UAB.  
 

Atès que la UAB va encomanar la gestió i explotació dels esmentats edificis al Parc de Recerca UAB (PRUAB) 
mitjançant la figura de l’encàrrec de gestió.  
 
Atès que la UAB vol establir unes condicions generals per a la concessió de llicències d’autorització d’ús dels 
espais públics dels Mòdul de Recerca A i B i determinar el seu règim jurídic. 
 
Vist l’acord de la Comissió d’Economia i d’Organització de data 27 de març de 2012 que va informar 

favorablement l’inici del procediment per a l’adjudicació del dret d’ús d’espais dels Mòduls de recerca A i B, així 
com el Plec de condicions que han de regir les llicències d’ús, i elevar-ho al Consell de Govern perquè exercís 
les seves competències.   
 
Atès que els articles 28 i 29 del Text Refós de la Llei de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, aprovat per 

Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre; els articles 70 i 71 del Reglament de desenvolupament de la 
legislació de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, aprovat per Decret 323/1983, de 14 de juliol; i els 

articles 92.1 i 93.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques, 
estableixen que el règim ordinari per atorgar les concessions demanials i les autoritzacions administratives és el 
d’un procediment inspirat en les regles de concurrència competitiva i publicitat. 
 
Vist l’informe de necessitats i conveniència d’un procediment que respecti les regles de la competència i la 
publicitat.  

  
Atès que l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB estableix que la disposició dels béns immobles de la Universitat 
correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.  
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Autoritzar l’inici del procediment per a l’adjudicació del dret d’ús d’espais públics dels dos edificis 
anomenats Mòdul de Recerca A i Mòdul de Recerca B de titularitat de la UAB, mitjançant la figura de 
l’autorització administrativa.  
 

SEGON.- Aprovar el plec de condicions per al seu atorgament  així com, del regim jurídic que les regeix, que tot 
seguit es transcriu: 
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TERCER.- Designar la rectora de la UAB com a persona competent per a atorgar les autoritzacions objecte 

d’aquesta licitació atorgant-li totes les facultats corresponent a l’òrgan de contractació perquè amb les més 
àmplies facultats pugui signar els documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que 
consideri més adients, per donar compliment a aquest acord.  
 
QUART.- Encarregar la Gerència i el Vicerectorat de Política Econòmica que faci el seguiment de l’acompliment 
d’aquest acord.  

 
CINQUÈ.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.  
 
SISÈ.- Comunicar el present acord a la Gerència i al Vicerectorat de Política Econòmica.  
 
 
 

Acord 58/2012, de 25 d'abril, del Consell de Govern  
 
Atès que en data 12 de febrer de 2003 el Consejo Superior de Investigaciones Científicas i l’Institut de Recerca i 
Tecnologia Agroalimentàries van signar un conveni per la creació del Consorci ‘Laboratorio CSIC-IRTA de 
Genética Molecular Vegetal  
 
Atès que en virtut d’una addenda al conveni abans esmentat, en data 20 de febrer de 2008 la Universitat 

Autònoma de Barcelona es va incorporar com a membre de ple dret al consorci Laboratorio CSIC-IRTA de 
Genética Molecular Vegetal, el qual va passar a denominar-se Consorci CSIC-IRTA ‘Centre de Recerca 
Agrigenòmica’ (BOE núm. 90 de 14 d’abril de 2008). 
 
Atès que, en compliment de l’anterior addenda, a instàncies del Vicerectorat d’Investigació i al Vicerectorat de 
Projectes Estratègics i de Planificació, la universitat vol arribar a un acord amb el Consorci on es reculli 

l’aportació que fa la UAB al funcionament del mateix pel concepte d’aportació dinerària anual per al 2011 
mitjançant la cessió d’ús del següent equipament científic:‘Personal Genome Machine (PGM) Sequencer i Ion 

One Touch System’ per valor de 62.504,70 euros. 
 
Atès que l’article 207.1 dels Estatuts de la UAB estableix que els actes de disposició sobre els béns de la 
universitat han d’ajustar-se a la normativa general en la matèria de patrimoni de les administracions públiques 
i als Estatuts. 

 
Atès que l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, estableix que ‘correspon al consell social, en matèria 
econòmica, pressupostària i patrimonial, les funcions següents: (...) k) Autoritzar el rector o rectora a adoptar 
els acords d’adquisició, disposició i gravamen de béns immobles i a partir dels límits que aprovi el consell social, 
dels béns mobles de la universitat, els títols de valor i les participacions socials’.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Informar favorablement la proposta de cessió d’ús del següent equipament científic:‘Personal Genome 

Machine (PGM) Sequencer i Ion One Touch System’, per valor de 62.504,70 euros, al consorci ‘Centre de 
Recerca Agrigenòmica’.     
 
Segon.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.  
 
Tercer.- Comunicar el present acord al Vicerectorat d’Investigació i al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de 
Planificació. 

 
 
Acord 59/2012, de 25 d'abril, del Consell de Govern  
 
Vist que l’Estatut de l’Estudiant Universitari, aprovat pel Real Decret 1791/2010, de 30 de desembre,  estableix 

un catàleg de drets i de deures dels estudiants, entre els quals es troben, al seu capítol VIII, els drets de 
participació a la universitat i l’exercici de la representació institucional. 
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Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona no disposa actualment d’un Consell d’Estudiants que aplegui la 
representació del conjunt de l’estudiantat, la qual cosa comporta disfuncions a l’hora de canalitzar la 

participació estudiantil i dificulta la relació amb òrgans creats recentment com el CEUNE (Consejo de 
Estudiantes Universitarios del Estado) o el CEUCAT (Consell de l’Estudiantat de les Universitats Catalanes).  
  
Vist que el Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona a la sessió celebrada el 13 de juliol de 
2011 acordà restar assabentat del procés de creació del Consell d’Estudiants de la UAB així com encarregar al 
Delegat de la Rectora per a Estudiants prosseguir amb la creació d’aquest òrgan i elaborar una proposta de 

Reglament de funcionament de l’òrgan per a la seva aprovació pel mateix Consell de Govern, previ informe 
favorable de la Comissió d’Afers d’Estudiants. 
 
Atès que al llarg de l’any 2011 s’han desenvolupat jornades i tallers sobre la participació i la representació 
institucional dels estudiants, i un ampli procés participatiu en el qual s’ha volgut garantir la màxima participació 
de la comunitat estudiantil en el procés d’elaboració de la proposta de reglament del Consell d’Estudiants de la 
Universitat Autònoma de Barcelona.  

 
Ates que l’objectiu d’aquesta proposta és crear el Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
definir la composició i els criteris generals de funcionament, per tal de garantir la constitució d’aquest òrgan, tot 
regulant les seves estructures bàsiques, deixant la regulació del seu funcionament intern al propi Consell 
d’Estudiants que, amb respecte a l’Ordenament Jurídic i les normes internes de la Universitat Autònoma de 
Barcelona d’elaboració i aprovació de normes, proposarà el text que finalment haurà de ser aprovat pel màxim 
òrgan de govern de la universitat, el Consell de Govern, garantint una vegada més, la presència i participació 

dels estudiants. 
 
Ates que l’article 2.2 del Reglament del Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona preveu 

que “Entre els seus membres escolliran un President, que gaudirà de les competències descrites a l’art. 9 

d’aquest Reglament, i que serà membre de la Comissió d’Afers d’Estudiants delegada del Consell de Govern” 

previsió que comporta la modificació de l’article 7.j) de la Normativa de creació, composició i funcions de les 

comissions del Consell de Govern de la UAB incrementant en un els estudiants membres de la Comissió d’Afers 

d’Estudiants, quedant l’esmentat punt redactat de la manera següent: “j) Sis estudiants, entre ells el president 

del Consell d’Estudiants de la UAB”. 

 
Atès que en la sessió de Consell de Govern de 14 de març de 2012 els seus membres es van donar per 
assabentats de la proposta de Reglament del Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona i, 
obert un termini de 15 dies tal que els membres del Consell de Govern fessin arribar a la Secretaria General els 
seus suggeriments i propostes de millora.  
 

Atès que ha transcorregut el citat termini i no s’han presentat propostes de millora ni suggeriments a la 
proposta de Reglament del Consell d’Estudiants de la UAB.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del delegat de la rectora per a Estudiants, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 

 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar el Reglament del Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona que tot seguit 
es transcriu: 
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SEGON.- Aprovar la modificació de l’article 7, j) de la Normativa de creació, composició i funcions de les 
comissions del Consell de Govern de la UAB en el sentit del cos d’aquesta proposta. 
 
TERCER.- Encarregar al Vicerectorat de Política Acadèmica i al delegat de la rectora per als Estudiants el 
seguiment i l’execució d’aquest acord, i concretament la constitució del Consell d’Estudiants de la UAB i la 
coordinació amb els centres per a la posada en marxa dels diferents Consells d’Estudiants.  

 
QUART.- Comunicar el present acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, als degans i als directors de centre, 
per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 60/2012, de 25 d'abril, del Consell de Govern  
 

Per Ordre Ministerial de data 26 de juny de 1980 es va instituir la Medalla de la Universitat Autònoma de 
Barcelona amb la finalitat de fer patent el seu reconeixement a aquelles persones o entitats nacionals o 
estrangeres que, d’alguna manera, hagin prestat destacats serveis a la UAB. Així mateix s’estableix que la 
concessió de la Medalla haurà de ser acordada pel Consell de Govern. 
 
En aquesta sessió del Consell de Govern, l’Equip de Govern va presentar la proposta de concessió de la Medalla 
de la UAB al doctor Ramon Pascual de Sans, catedràtic de Física Teòrica de la UAB, exrector de la UAB, membre 

del Consell de Govern de Laboratori de Llum del Sincrotró (CELLS-ALBA) i president de la seva Comissió 
Executiva, i membre de l’Institut de Física d’Altes Energies i dels seu Consell de Govern, pels serveis destacats 
prestat a la UAB els quals consten en el currículum abreujat que s’adjunta.  
 
Vist l’article 64 dels Estatuts de la UAB pel que fa a les competències del Consell de Govern. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, i a proposta de la Secretaria General, el Consell de 
Govern ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Concedir la Medalla de la UAB al Dr. Ramon Pascual de Sans. 
 
SEGON.- Encarregar a la secretària general i a la vicerectora de Relacions Institucionals i de Comunicació 

l'execució i el seguiment dels presents acords. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord a l’interessat. 
 
 
Acord 61/2012, de 25 d'abril, del Consell de Govern  
 

En la passada sessió del Consell de Govern de data 14 de març de 2012 es va aprovar la convocatòria 
d’eleccions a rector o rectora de la UAB 2012, el calendari electoral i les especificitats tècniques de la votació 
electrònica. Respecte de la votació electrònica es va acordar que per primer cop es garantiria aquesta 
possibilitat en substitució de la votació anticipada presencial en la primera volta de les eleccions. 
 
Per tal d’igualar al màxim possible totes dues voltes de les eleccions, es considera necessari introduir també en 
la segona volta la possibilitat de la votació electrònica com a votació anticipada. Atès el calendari electoral, 

especialment curt, en aquest segon període de votació es considera com a idoni que aquesta votació electrònica 
es desenvolupi de les 10 hores del 29 de maig de 2012, a les 12 hores del dia 30 de maig de 2012. Així ha 
estat decidit per la Junta Electoral General reunida el dia 19 d’abril de 2012. 
 
Un cop deliberada la qüestió pel Consell de Govern, fent especial èmfasi els consellers i conselleres en els 
aspectes relatius a la seguretat, que inexcusablement cal garantir en una elecció d'aquestes característiques. 

 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents  



BOUAB Núm. 95                                Abril / 2012 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 302 -        www.uab.cat/seuelectronica 

 
 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Assabentar-se de l’acord de la Junta Electoral General i, en aquest sentit, habilitar un període de 
votació anticipada electrònica en la segona volta de les eleccions a rector o rectora de la UAB que comprengui 
de les 10 hores del 29 de maig de 2012, a les 12 hores del dia 30 de maig de 2012. 
 
SEGON.- Decidir que la votació electrònica anticipada, en primera i també en segona volta, únicament pugui 
dur-se a terme si veritablement es poden garantir unes òptimes condicions d’invulnerabilitat del sistema. En 

aquest sentit, sol·licitar que es confirmi aquest extrem  per la Junta Electoral General  de la UAB reunida de 
forma urgent per part del Comissionat de la Rectora per a la Societat de la Informació. Cas que la Junta 
Electoral General decideixi que no es donen les garanties sol·licitades pel Consell de Govern, aquest darrer 
òrgan considera que la votació anticipada únicament haurà de ser proveïda als electors pels mitjans habituals 

(presencialment), i per tant,  no de forma electrònica. 
 

TERCER.- Encarregar la secretària general, com a presidenta de la Junta Electoral General de la UAB, l’execució 
i el seguiment d’aquest acord. 
 
QUART.- Comunicar aquest acord a la comunitat universitària. 
 

 
Acord 62/2012, de 25 d'abril, del Consell de Govern  
 
En data 14 de març de 2012 el Consell de Govern va aprovar la Normativa dels estudis de doctorat de la UAB 
regulats de conformitat al Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials 
de doctorat, i va acordar incorporar el text d’aquesta normativa en el 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.  
 
Es disposa, doncs, ja d’un text únic que engloba ambdós aspectes. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.  
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 

PRIMER.- Donar-se per assabentat de la darrera versió de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als 
estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, amb motiu de la 

incorporació de la Normativa dels estudis de doctorat de la UAB regulats de conformitat al Reial Decret 
99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, aprovada pel Consell de 
Govern el 14 de març de 2012.  
 
 
Acord 63/2012, de 25 d'abril, del Consell de Govern  

 

En l’acord 3/2012 del Consell de Govern adoptat en la sessió de data 14 de març de 2012 es va aprovar la 
proposta de calendari acadèmic per al curs 2012-2013. 
 
L’Àrea d’Afers Acadèmics, un cop revisat el contingut del calendari, ha comunicat que s’ha detectat un error 
material en el dia de festa corresponent al municipi de Sabadell que és el dia 10 de setembre, i no el dia 3 de 
setembre com consta en el calendari acadèmic. 
 

Vist que l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, i les seves posteriors modificacions, estableix que les administracions 
públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els error materials, de fet 
o aritmètics existents en els seus actes. 
 
Vist que l’article 74.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya, disposa que la competència per a rectificar errors materials, de fet o aritmètics en els 

actes i les disposicions reglamentàries correspon a l’òrgan que els ha dictat. 
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Atesa la urgència en la publicació del calendari acadèmic, s’ha procedit ja a corregir l’error advertit, amb el ben 

entès que el Consell de Govern havia de ser informat d’aquesta circumstància. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, i a proposta de la Secretaria General, el Consell de 
Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 

 
PRIMER.- Donar-se per assabentat de la correcció de l’error material consistent en el dia de festa corresponents 
al municipi de Sabadell i, conseqüentment que esdevé necessari procedir a la modificació del calendari 
acadèmic per tal d’esmenar aquest error. 
 
SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment dels presents acords. 
 

TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicerectora de Política Acadèmica i al vicegerent d’Ordenació 
Acadèmica. 
 
 
Acord 64/2012, de 25 d'abril, del Consell de Govern  
 

La disposició addicional segona del Reglament sobre l'autorització i signatura de convenis de col·laboració i 
contractes de transferència de tecnologia i coneixement, aprovat per acord del Consell de Govern de data 19 
d’octubre de 2011 estableix que la incorporació de nous models i la modificació dels models ja inclosos en 
l’Annex II d’aquest reglament haurà de ser aprovada pel secretari general o la secretària general, a proposta 
dels àmbits de gestió corresponents i amb l’informe favorable previ del Gabinet Jurídic. 
  
L’Annex II d’aquest mateix Reglament conté els models de convenis aplicables a la UAB, entre els quals 

s’inclouen els convenis per al desenvolupament de pràctiques dels estudiants de la UAB. 
 

Verificada la necessitat d’agilitzar la signatura dels convenis de pràctiques acadèmiques externes així com la 
necessitat de dotar els esmentats convenis d’una redacció simplificada, tal com va ser demanada pels degans i 
directors de centre, i reduir la màxim la burocràcia dels models aprovats per donar resposta a les necessitats 

de les empreses participants en la realització de les pràctiques dels estudiants de la UAB, per resolució de data 
28 de març de 2012, la secretaria general va autoritzar la modificació dels models de conveni de cooperació 
educativa aprovats per resolució de 12 de gener i 9 de febrer de 2012, a proposta de la vicegerència d’Afers 
Acadèmics i Treball Campus, àmbits de gestió de les pràctiques acadèmiques externes de la UAB, i amb la 
conformitat del Gabinet Jurídic de la UAB. 
 

Aquesta  mateixa resolució també disposa que s’elevi a la Comissió d’Economia i d’Organització i al Consell de 

Govern per al seu coneixement. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, i a proposta de la Secretaria General, el Consell de 

Govern ha adoptat el següent 
 

ACORD 
 

Donar-se per assabentat dels nous models de conveni de cooperació educativa.  
 
 

Acord 65/2012, de 25 d'abril, del Consell de Govern  
 
Ates que el Reial Decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques 
externes dels estudiants universitaris, reformula les pràctiques externes dels estudiants universitaris, tant les 
curriculars com les extracurriculars. Aquest decret estableix que totes les col·laboracions que es considerin 
pràctiques acadèmiques externes estan exemptes de cotitzar a la seguretat social. 

 
Ates que el pla d’ajustament econòmic de la UAB pel 2011 va establir una reducció del 15% de la partida 

relativa a la convocatòria d’ajuts de col·laboració i en el moment de l’aprovació es va considerar que 
l’ajustament s’havia d’aplicar als ajuts de col·laboració del curs 2011-2012, reservant una partida 
pressupostària un 15% inferior a la del curs acadèmic 2010-2011.  
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Atès que, no obstant això, en el pressupost de la UAB de l’any 2012 també es va preveure una partida per fer-
se càrrec de les cotitzacions al Règim General de la Seguretat Social de l’any 2012, es generarà un romanent 

en aquesta partida per l’any 2012. L’Equip de Govern de la UAB valora que l’import resultant hauria de revertir 
en els estudiants, i disminuir la contraprestació econòmica només en un 5% respecte el curs acadèmic 2010-
2011, modificant l’acord inicial de reducció d’un 15%. 
 
Atès que la Comissió d’Afers d’Estudiants del dia 10 de febrer del 2012 va adoptar el següent acord: 
 

“Primer.- Aprovar que la col·laboració vinculada als ajuts de la convocatòria per al 2011-2012 es formalitzi 
mitjançant convenis de pràctiques acadèmiques externes extracurriculars, llevat dels casos en que aquesta 
col·laboració no es pugui relacionar amb uns estudis i les competències que aquests estudis tinguin associades.  
 
Segon.- Aprovar que a partir del 29 de febrer de 2012 es doni de baixa de la seguretat social els estudiants 
donats d’alta; i, finalment, que en data 1 de març de 2012 entri en vigor el conveni de pràctiques acadèmiques 
externes amb cada un dels estudiants, adaptat al que estableix el Reial Decret 1707/2011 del Ministeri de 

Presidència.  
 
Tercer.- Informar favorablement sobre la modificació de l’assignació dinerària de la convocatòria d’ajuts de 
col·laboració del curs acadèmic 2011-2012, passant el preu/hora a una reducció d’un 5% respecte del curs 
2010-2011, en comptes del 15% de reducció actual.  
 
Quart.- Elevar aquesta proposta al Consell de Govern per a la seva aprovació. 

   
Cinquè.- Informar de l’acord d’aquesta comissió a la Comissió d’Economia i Organització de la UAB als efectes 
que considerin pertinents.” 
 
Atès que la Comissió d’Economia i Organització del dia 27 de març de 2012 va adoptar el següent acord: 
 

Primer.- Donar-se per assabentats de l’acord de la Comissió d’Afers d’Estudiants del dia 10 de febrer del 2012 
pel que fa als ajuts de col·laboració 2011-2012. 

 
Segon.- Elevar aquesta al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències. 
 
Tercer.- Comunicar els presents acords a la vicerectora de Política Acadèmica i a la gerència, per tal que porti a 
terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.” 

  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del Vicerectorat de Política Acadèmica, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS  

 
PRIMER.- Aprovar la modificació de l’assignació dinerària de la convocatòria d’ajuts de col·laboració del curs 
acadèmic 2011-2012, passant el preu/hora a una reducció d’un 5% respecte del curs 2010-2011, en comptes 

del 15% de reducció actual.  
 
SEGON.- Encarregar el Vicerectorat de Política Acadèmica el seguiment i execució d’aquest acord.  

 
TERCER.- Comunicar el present acord al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per fer-los efectius.  
 
 

Acord 66/2012, de 25 d'abril, del Consell de Govern  

 
Vist l’acord de data 27 de març de 2012 de la Comissió d'Economia i d'Organització pel qual es va aprovar, per 
delegació del Consell de Govern les modificacions de la relació de llocs de treball. 
 
Atès que aquest mateix acord inclou elevar-lo al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències, i 
assabentar també al Consell de Govern. 

 

Vista la proposta de la vicegerència de Recursos Humans. 
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Atesa la creació, modificació i supressió de llocs de treball del personal d’administració i serveis sobrevinguts 

des de la darrera aprovació de la RLT per part del Consell de Govern. 
 
Atès que la proposta comporta la modificació del document aprovat pel Consell de Govern a data 2 de març de 

2011 i modificat en data 19 d’octubre de 2011 (Acord 16/2011, relatiu a la Relació de Llocs de Treball del PAS 
de la UAB). I vist l'acord de la Comissió d'Economia i Organització, de data 27 de març de 2012 pel qual 
s’aproven les modificacions dels llocs de treball, i s’eleva al Consell Social per a la seva aprovació.  
 
Vist l'article 74 de l'EBEP, els articles 32 i 33 de Decret Legislatiu 1/1997, i els articles 64, apartat o), i 158 dels 
Estatuts de la UAB,  que articulen el procediment  per a la modificació de la RLT. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, ateses les circumstàncies i consideracions anteriors, a proposta del l’Equip de Govern de la UAB, el 

Consell de Govern ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat de la modificació de la relació de llocs de treball. 

 
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social. 
 
TERCER.- Encarregar al gerent l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
 
 
 

Acord 67/2012, de 25 d'abril, del Consell de Govern  
 
Vist el projecte de la International Summer School UAB (ISS-UAB) promogut pels vicerectorats de Relacions 

Internacionals i de Projectes Estratègics i de Planificació que pretén ser un punt de trobada entre participants 
de diferents àmbits i procedències perquè disposin d’una oferta de coneixement complementària sobre llengua, 
cultura i entorn socioeconòmic, comparteixin una experiència d’aprenentatge comuna en un entorn 
internacional i generin un marc de relació intercultural.  
 
Atès l’interès de fomentar una oferta formativa de la UAB durant els mesos d’estiu a totes aquelles persones 
que desitgin ampliar els seus coneixements en diferents àrees de coneixement i que d’acord amb l’article 4 dels 

Estatuts de la UAB és una de les finalitats de la Universitat afavorir, estimular i acollir l’activitat intel·lectual i 
artística en tots els àmbits de la cultura i el coneixement. 
 
Atès que la Comissió d’Estudis de Grau va acordar els aspectes acadèmics de l’esmentat projecte en la sessió 
que va tenir lloc el dia 24 d’abril de 2012, a la que es varen presentar, per a la seva aprovació, els cursos que 
consten en el document. 
 

Atès que la Comissió d’Economia i Organització del dia 27 de març de 2012 va  acordar informar favorablement 

les condicions econòmiques de la International Summer School (ISS-UAB) i elevar-les al Consell Social per a la 
seva aprovació. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Comissió d'Economia i Organització de 
la UAB i de la Comissió d’Estudis de Grau el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat del projecte de la International Summer School UAB (ISS-UAB) informat 
favorablement per la Comissió d’Economia i d’Organització i per la Comissió d’Estudis de Grau. 

 
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències, fonamentalment en 
matèria econòmica. 

 
TERCER.- Encarregar al vicerectorats de Relacions Internacionals i de Projectes Estratègics i de Planificació 
l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
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Acord 68/2012, de 25 d'abril, del Consell de Govern  
 
Atès que en data 16 de març de 2012 l’artista Pep Duran Esteva i la UAB van formalitzar un contracte de 
comodat en virtut del qual aquest artista va cedir en comodat a la UAB de forma gratuïta un retaule laic per un 
termini de temps de 15 anys contemplant un dret d’adquisició preferent a la UAB per l’adquisició definitiva de 
l’obra. 

  
Atès que les administracions publiques han de procedir a l’acceptació formal d’aquells béns que li siguin cedits i 
en aquest sentit, d’acord amb les competències del Consell de Govern i del Consell Social en matèria de 
patrimoni. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 
PRIMER.-  Acceptar la cessió gratuïta efectuada per l’artista Pep Duran Esteva a la UAB d’un retaule laic per un 
termini de temps de 15 anys.  
 

SEGON.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.  
 
TERCER.- Comunicar el present acord al Vicerectorat de Transferència Social i Cultural i a la Vicegerència 
d’Economia. 
 
 

Acord 69/2012, de 25 d'abril, del Consell de Govern  
 
Atès que la UAB consigna al seu pressupost l’import corresponent al complement retributiu dels càrrecs 

acadèmics, i que hi ha determinats complements a càrrecs acadèmics l’import dels quals ve determinat per 
imperatiu legal, en concret pel Reial Decret 1086/1989, de 28 d’agost de retribucions de catedràtics i professors 
d’universitat, i d’acord amb el que disposa la Llei de Pressupostos de l’Estat, i d’altres complements a càrrecs 

acadèmics que s’han creat en virtut de la potestat d’autoorganització de la Universitat i que tenen determinat el 
seu import per normes de la pròpia Universitat. 
  
Atès que al Pressupost de la UAB per al 2012 s’ha constatat l’existència d’algunes diferència en el cobrament 
per la direcció de centres, i es creu necessari homogeneïtzar el cobrament del complement d’aquests càrrecs 
acadèmics. 

  
Atès que els Estatuts de la UAB preveuen que és competència del Gerent exercir el control de la gestió dels 
ingressos i les despeses inclosos en el pressupost de la Universitat, supervisant el compliment de les seves 
previsions. 
  
Atès que la Comissió de Personal Acadèmic del dia 19 d’abril de 2012 ha acordat instar als òrgans competents a 

homogeneïtzar el cobrament dels complements acadèmics de les direccions de centres i elevar aquest acord al 

Consell de Govern. Deliberat aquest aspecte en el Consell de Govern del dia 25 d’abril de 2012, aquest òrgan 
decideix que, com a criteri interpretatiu, l’homogeneització a realitzar sempre ha de dur-se a terme per la 
banda corresponent als imports més baixos. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Comissió de Personal Acadèmic, el 

Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentats de l’existència d’algunes diferències en el cobrament per la direcció de 
centres al Pressupost de la UAB per al 2012. 

 

SEGON.- Instar al Gerent i als altres òrgans competents de la UAB que impulsin els procediments necessaris 
per tal de procedir a la seva homogenització i a l’adequació pressupostària un cop realitzada aquella. 
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Acord 70/2012, de 25 d'abril, del Consell de Govern  
 

La UAB compta actualment amb l’anomenat Institut d’Estudis Internacionals i Interculturals que constitueix un 
centre d’estudis i de recerca. 
 
Vista la proposta de modificació de la denominació d’aquest centre d’estudis i de recerca per considerar-se 
actualment més adient la de Centre d’Estudis i de Recerca sobre Àsia Oriental (CERAO), es presenta aquest 
canvi al Consell de Govern per tal que doni la seva conformitat condicionada a l’informe favorable de la 

Comissió d’Investigació.  
 
Vist que la Comissió d’Investigació, reunida avui dia 26 d’abril de 2012, ha analitzat també,  més enllà del canvi 
de denominació, d’altres aspectes més estratègics en relació a aquest centre, i també ha informat 
favorablement una nova proposta de reglament que incidirà en l’organització d’aquell, i que, per raó de 
temporalitat, aquestes dues qüestions addicionals s’enten que han de ser objecte d’una ulterior presentació al 
Consell de Govern de la UAB. 

 
Vist l’article 18 de la Normativa de la Universitat Autònoma de Barcelona en matèria d’investigació, aprovada 
per l’Acord del Consell de Govern de 2 de març de 2011, pel que fa a les competències del Consell de Govern 
en matèria dels centres d’estudis i de recerca. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Acordar el canvi de denominació del Centre d’Estudis i de Recerca “Institut d’Estudis Internacionals i 
Interculturals” per Centre d’Estudis i de Recerca sobre Àsia Oriental (CERAO), en els termes que consten en el 

cos d’aquesta proposta. 
 

SEGON.- Aquesta modificació sortirà efectes el dia 27 d’abril de 2012 ( l’endemà d’haver-se informat 
favorablement per la Comissió d’Investigació) 
 
TERCER.- Modificar el Reglament del Centre d’Estudis i de Recerca “Institut d’Estudis Internacionals i 
Interculturals” amb els canvis de denominació corresponents, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la 

UAB. 
 
QUART.- Encarregar al vicerector d’Investigació l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
  
 
 

I.2. Comissions del Consell de Govern 

 
I.2.1. Comissió d’Estudis de Grau 

[tornar a l’índex] 

 
Acord 16/2012, de 24 d’abril, de la Comissió de d’Estudis de Grau  
 

Vista la proposta de la vicerectora de Relacions Internacionals d’aprovació de cursos del Programa Study 
Abroad, per al curs acadèmic 2012-2013. 
 
Atesa la necessitat d’implementar l’oferta de cursos del Programa Study Abroad per al curs acadèmic 2012-
2013. 
 

Vist el Programa Study Abroad de la UAB, aprovat per acord de la Subcomissió de Grau de 24 d’abril de 2007, 
amb l’objectiu de fomentar la internacionalització d’aquesta Universitat.  
 
Vist l’acord de la Comissió d’Estudis de Grau de 27 de juliol de 2011 pel qual es modifica el procediment 
d’aprovació dels cursos del Programa Study Aborad abans esmentat, de manera que la Comissió d’Estudis de 

Grau és l’òrgan competent per l’aprovació d’aquests cursos.  
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Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Estudis de Grau 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió d’Estudis de Grau ha adoptat els següents  
 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Reforçar la coordinació de l’oferta dels cursos Study Abroad amb els centres corresponents. 
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SEGON.- Aprovar els cursos del Programa Study Abroad per al curs acadèmic 2012-2013, que tot seguit es 
transcriu: 

 

TERCER.- Encarregar la vicerectora de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió. 
 

 



BOUAB Núm. 95                                Abril / 2012 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 426 -        www.uab.cat/seuelectronica 

 
 

 

 
 

Acord 17/2012, de 24 d’abril, de la Comissió de d’Estudis de Grau  
 

Vista la proposta de la vicerectora de Relacions Internacionals d’aprovació de cursos de la International 
Summer School UAB (ISS-UAB). 

 

Ates que el projecte de la International Summer School UAB (ISS-UAB), promogut pels vicerectorats de 

Relacions Internacionals i de Projectes Estratègics i Planificació, pretén ser un punt de trobada entre 
participants de diferents àmbits i procedències perquè disposin d’una oferta de coneixement complementària 

sobre llengua, cultura i entorn socioeconòmic, comparteixin una experiència d’aprenentatge comuna en un 

entorn internacional i generin un marc de relació intercultural. 
 

Atesa la necessitat d’implementar l’oferta de cursos de la ISS-UAB que s’impartiran durant els mesos de juliol i 

agost. 
 
Vist l’acord de la Comissió d’Economia i Organització del dia 27 de març de 2012 pel qual s’acorda informar 
favorablement les condicions econòmiques de la International Summer School (ISS-UAB) i elevar-les al Consell 
de Govern per a la seva aprovació. 
 

Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Estudis de Grau 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió d’Estudis de Grau ha adoptat els següents  

 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar els cursos de la International Summer School UAB (ISS-UAB) així com els aspectes 
acadèmics de la ISS-UAB.  
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SEGON.- Encarregar la vicerectora de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió. 
 

 
Acord 18/2012, de 24 d’abril, de la Comissió de d’Estudis de Grau  

 
Vista la proposta de la vicerectora de Política Acadèmica de modificació de memòries de títols de grau que han 
estat presentades pels centres corresponents. 
 
Atès la necessitat de modificar les memòries dels títols de Grau que es presenten, per tal d’adequar-la a les 
necessitats actuals. 

 
Vist l'article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 

universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la modificació dels plans 
d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials ja verificats. 
 
Vist l'article 12.2.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’Estudis de Grau, que estableix que li correspon, per delegació del Consell de 
Govern, l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de grau que condueixen a l’obtenció de títols oficials i de 
títols propis i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de la seva l’aplicació. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la 

Comissió d’Estudis de Grau ha adoptat els següents 
 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de les memòries dels títols de Grau 

següents. 
 

Grau en Dret  
Grau en Educació Primària  

 
SEGON.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 19/2012, de 24 d’abril, de la Comissió de d’Estudis de Grau  

 
Vista la proposta de la vicerectora de Política Acadèmica de modificació de taules d’adaptació presentades pels 

centres corresponents de la UAB. 
 
 Atès la necessitat d’adaptar les assignatures del estudis regulats de conformitat amb els plans d’estudis 
anteriors al Reial Decret 1393/2007 als nous graus. 
 
Atès que les propostes comporten una addició en la memòria del títol de grau corresponent i, per tant, una 

modificació del pla d’estudis, per la qual cosa, s’ha de seguir el mateix procediment de modificació de les 
memòries del títols. 
 
Vist l'article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la modificació dels plans 
d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials ja verificats. 
 

Vist l'article 12.2.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’Estudis de Grau, que estableix que li correspon, per delegació del Consell de 
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Govern, l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de grau que condueixen a l’obtenció de títols oficials i de 

títols propis i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de la seva aplicació. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la 
Comissió d’Estudis de Grau ha adoptat els següents 
 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de les taules d’adaptació dels títols de 
grau següents: 
 

 -Enginyeria Informàtica  
 
SEGON.- Elevar al Consell Social per a la seva informació. 

 
TERCER.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
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 20/2012, de 24 d’abril, de la Comissió de d’Estudis de Grau  
 
Vista la proposta de la vicerectora de Política Acadèmica d’aprovació de l’oferta d’assignatures d’universitat, per 
al curs acadèmic 2011-2012, presentades pels departaments de la UAB. 
 
Atesa la necessitat d’implementar l’oferta d’assignatures d’universitat per al curs acadèmic 2012-2013. 

 
Vist l'article 7 del Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s’estableixen directrius generals 

comunes dels plans d’estudi dels títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, que 
disposa que la universitat pot ofertar assignatures que poden ser cursades pels estudiants com crèdits de lliure 
elecció.  
 
Vist l’article 261.1.c del Text Refós 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, de 29 d’octubre, aprovat 
per l’acord del Consell de Govern de 17 de novembre de 2010, el qual preveu l’aprovació, per part de la 
Comissió competent en la matèria, de les assignatures d’universitat ofertades per la UAB per cada curs 
acadèmic. 
 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 

competències de la Comissió d’Estudis de Grau. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la 
Comissió d’Estudis de Grau ha adoptat els següents 

 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar l’oferta d’assignatures d’universitat per al curs 2012-2013, que tot seguit es transcriu: 
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SEGON.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió. 
 
 
Acord 21/2012, de 24 d’abril, de la Comissió de d’Estudis de Grau  

 
la Comissió d’Estudis de Grau ha adoptat el següent 
 
ACORD 
 

Primer.- Donar el vistiplau a l’informe de seguiment de les titulacions del curs acadèmic 2010-2011, que tot 
seguit es transcriu:  
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Acord 22/2012, de 24 d’abril, de la Comissió de d’Estudis de Grau  
 

Vista la proposta de la vicerectora de Política Acadèmica de modificar el Calendari academicoadministratiu per 
al curs acadèmic 2012-2013. 
 
Atès que la proposta de calendari academicoadministratiu per al curs 2012-2013 va ser informada 
favorablement a les sessions de la Comissió d'Estudis de Grau i de la Comissió d’Estudis de Postgrau de 15 de 
març de 2012. 

 
Atesa la necessitat de modificar puntualment la proposta de calendari esmentada per tal d’adequar-la a les 
necessitats actuals. 
 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Estudis de Grau. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la 
Comissió d’Estudis de Grau ha adoptat els següents 
 
ACORDS: 

 
PRIMER.- Informar favorablement la modificació del calendari academicoadministratiu per al curs 2012-2013, i 
elevar-lo al Consell de Govern per la seva aprovació. 
 
SEGON.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
 

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

 
 
Acord 23/2012, de 24 d’abril, de la Comissió de d’Estudis de Grau  
 
Vista la proposta de la vicerectora de Política Acadèmica de modificació de la regulació sobre programació de 

mínors inclosa en la Normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa acadèmica de 
caràcter general de la UAB, aprovada per acord del Consell de Govern de 19 d’octubre de 2011. 
 
Atesa la necessitat de modificar la regulació sobre la programació dels mínors per tal d’adequar-la a les 
necessitats actuals. 
 
Vist l’article 15 i següents de la Normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa 

acadèmica de caràcter general de la UAB, aprovada per acord del Consell de Govern de 19 d’octubre de 2011, 
que regulen la programació dels mínors a la UAB. 
 

Vist l'article 12.3 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a 
les competències de la Comissió d’Estudis de Grau, que estableix que li correspon informar les propostes que 

haurà d’aprovar el Consell de Govern sobre disposicions normatives en matèria acadèmica d’estudis de grau. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la 
Comissió d’Estudis de Grau ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Proposar, que pel curs 2012-2013, només s’aprovin aquelles propostes de mínors que siguin 
indispensables des del punt de vista acadèmic.  
 

SEGON.- Informar favorablement la modificació de la Normativa sobre organització acadèmica complementària 
de la normativa acadèmica de caràcter general de la UAB, aprovada per acord del Consell de Govern de 19 

d’octubre de 2011, pel que fa a la programació de mínors, en els termes que s’annexen.  

Punt9-Calendari_academicadministratiu_2012_13.pdf
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TERCER.- Elevar l’acord primer al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 

 
Acord 24/2012, de 24 d’abril, de la Comissió de d’Estudis de Grau  
 
Vista la proposta de la vicerectora de Política Acadèmica de modificació de la regulació sobre el reconeixement 
d’activitats de lliure elecció no incloses en la programació acadèmica dels estudis oficials de la UAB. 
 

Atesa la necessitat de modificar l’article 280 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, aprovada pel 
Consell de Govern en data 17 de novembre de 2010, per tal d’adaptar el seu contingut a la legalitat vigent. 
 
Vist el Decret 337/2002 de la Generalitat de Catalunya, de 3 de desembre, sobre l’alt rendiment esportiu. 
 
Vist el Reial Decret 971/2007, de 13 de juliol, d’esportistes d’alt nivell i alt rendiment, que deroga el Reial 

Decret 1467/1997, de 19 de setembre, i regula, entre d’altres la durada i els límits de les mesures aplicables 
als esportistes d’alt nivell. 
 
Vist l'article 12.3 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a 
les competències de la Comissió d’Estudis de Grau, que estableix que li correspon informar les propostes que 
haurà d’aprovar el Consell de Govern sobre disposicions normatives en matèria acadèmica d’estudis de grau. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la 
Comissió d’Estudis de Grau ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement la modificació de l’article 280 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, 
aprovada pel Consell de Govern en data 17 de novembre de 2010, pel que fa al reconeixement de crèdits de 
lliure elecció als esportistes d’alt nivell, que queda redactat de la manera següent:  
 

Article 280. Alumnes considerats/ades esportistes d’alt nivell  
 
Els/les alumnes que són considerats/ades esportistes d'alt nivell són els/les que cada any apareixen a 
les llistes oficials publicades al BOE i al DOGC. A aquests esportistes  se’ls reconeixeran 5 crèdits de 
lliure elecció per curs acadèmic fins un màxim de 2/3 sobre el total de crèdits de lliure elecció del Pla 
d’Estudis que estiguin cursant. Aquest reconeixement es podrà estendre als dos anys naturals següents 
de la pèrdua de la condició d’esportista d’alt nivell.  

 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.  
 

 
Acord 25/2012, de 24 d’abril, de la Comissió de d’Estudis de Grau  
 

Vista la proposta de la vicerectora de Política Acadèmica de modificació de la regulació sobre la liquidació i els 
romanents dels estudis de Formació Permanent. 
 
Atès que la Comissió d’Economia i Organització va aprovar en data 30 de juny de 2011 les Mesures de 
Contenció de la Despesa 2011, entre les quals s’acorda que es procedirà a la retenció del 100% dels romanents 
de funcionament, i que es suspendrà l’aplicabilitat de les normes que puguin resultar afectades pel contingut 
d’aquestes mesures. 

 
Atès que entre les observacions formulades per la Sindicatura de Comptes de Catalunya en el seu Informe de 
fiscalització 1/2012 s’assenyala que existeixen romanents antics els quals s’han imputat despeses que 
difícilment corresponen a la finalitat original, que els romanents dels projectes continuen com a disponibles un 
cop acabat el període pel qual es va atorgar la subvenció i que existeixen romanents negatius que no han tingut 

moviment. 
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Atès que la Sindicatura de Comptes de Catalunya ha recomanat portar a terme una anàlisi dels romanents i 

prendre les decisions oportunes de regularització o aplicació.  
Vist l’article 319 del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats 

de conformitat amb al Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, aprovat per l'acord del Consell de Govern de 2 
de març de 2011, que regula els romanents en els estudis de Formació Permanent i disposa, entre d’altres, que 
els superàvits són de lliure disposició del responsable del programa corresponent.  
Vist l'article 12.3 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a 
les competències de la Comissió d’Estudis de Grau, que estableix que li correspon informar les propostes que 

haurà d’aprovar el Consell de Govern sobre disposicions normatives en matèria acadèmica d’estudis de grau. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la 
Comissió d’Estudis de Grau ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement la modificació dels següents articles de la Normativa acadèmica de la UAB 
aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d’estudis del Reial Decret 1393/2007, 
aprovada pel Consell de Govern en data 17 de novembre de 2010, que queda redactat de la manera següent:  
 

Article 53. Modalitats de matrícula 

 
1. La Universitat posarà a disposició dels seus i de les seves estudiants els sistemes per  

formalitzar la sol·licitud de matrícula, així com qualsevol altre tràmit acadèmic, ja sigui a través 
de la gestió acadèmica del centre o per via telemàtica. 

2. La Universitat podrà establir en els estudis de màster un pagament previ en concepte 
d’avançament de matrícula, a descomptar de l'import final de la matrícula. 

3. La Universitat determinarà la modalitat de matriculació que podrà emprar l’estudiantat per a 
cada titulació i per a cada curs acadèmic. Existiran dues modalitats de matrícula, la presencial i 

la virtual. 
 

Article 65. Exempcions i bonificacions en el preu de la matrícula 
 

5.  Els conceptes als quals s’aplicaran les deduccions en el preu de la matrícula es recolliran 

anualment a l’annex VI d’aquest text normatiu, i, entre altres, poden ser els següents: 
becaris/àries de règim general i mobilitat; becaris/àries de les convocatòries per al personal 
investigador en formació matriculats/ades a màsters universitaris; becaris/àries d’altres 
convocatòries d’organismes públics o privats; estudiants amb matrícula d’honor o amb premi 
extraordinari de batxillerat; estudiants amb matrícules d’honor obtingudes durant el període 
acadèmic a la UAB; estudiants amb premi extraordinari de titulació a la UAB; membres de 
famílies nombroses; persones discapacitades; estudiants de 65 anys o més; víctimes d’actes 

terroristes; víctimes de violència de gènere. 
 

Annex VI. Aspectes econòmics de la normativa en matèria de matriculació per als graus, 

màsters universitaris i doctorats 
 

3. Exempcions i bonificacions en el preu de la matrícula 

 
L’apartat 12 queda sense contingut 

 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.  
 

 
Acord 26/2012, de 24 d’abril, de la Comissió de d’Estudis de Grau  
 
La Comissió d’Estudis de Grau ha adoptat els següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Donar el vistiplau a les activitats susceptibles de reconeixement com crèdits de lliure elecció per al curs 

2011-2012 aprovades pels centres de la UAB,que tot seguit es transcriu: 
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Segon.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

 
Tercer.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió. 
 

 
Acord 27/2012, de 24 d’abril, de la Comissió de d’Estudis de Grau  

 
Vista la proposta de la vicerectora de Política Acadèmica d’aprovació de l’oferta d’activitats de reconeixement 
acadèmic en crèdits per a la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació 
estudiantil, solidàries i de cooperació per al curs acadèmic 2011-2012. 
 
 

Atès la necessitat d’implementar l’oferta d’activitats de reconeixement acadèmic en crèdits per a la participació 
en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació per al 
curs acadèmic 2011-2012. 
 
Vist l'article 12.8 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels 
ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que disposa que els 

estudiants podran obtenir reconeixement acadèmic en crèdits per la participació en activitats universitàries 

culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. 
 
Vist que els articles 89.1.b i 95 i següents del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als 
estudis universitaris regulats de conformitat amb al Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel 
Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, aprovat per l'acord del Consell de Govern de 2 de març de 2011, que 
regulen el reconeixement de les activitats abans esmentades. 
 

Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Estudis de Grau. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la 

Comissió d’Estudis de Grau ha adoptat els següents 
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ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar les activitats susceptibles de reconeixement acadèmic per al curs 2011/2012 aprovades per 

les estructures bàsiques de la UAB i altres entitats, que tot seguit es transcriu: 
 

 
 
SEGON.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió. 
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Acord 28/2012, de 24 d’abril, de la Comissió de d’Estudis de Grau  

 
Atès que correspon al Claustre de la Universitat Autònoma de Barcelona d'acord amb l'article 58.j dels Estatuts 

la competència per a formular recomanacions i propostes.  
 
Atès que a la sessió ordinària del Claustre de la UAB, celebrada el passat 20 de desembre, varen ser debatudes 
diverses propostes que havien estat presentades per claustrals de la UAB a l'empara d'allò que disposa l'article 
14.1 del Reglament del Claustre, entre les quals s’inclou la proposta següent:  

 

“ El Claustre demana l’inici d’elaboració d’un compendi de bones pràctiques docents. Entenem que d’aquesta 
manera els propis docents podran veure més valorada comparativament la seva docència i els estudiants 
tindran també més clars el desenvolupament de les classes”. 
 
Atès que a la sessió del Consell de Govern que va tenir lloc el dia 14 de març de 2012 els seus integrants van 
ser assabentats de les propostes adoptades pel Claustre i ha estat determinat el procediment a dur a terme pel 
seu seguiment. 

 
Atès que aquesta proposta claustral serà debatuda per la Comissió de Personal Acadèmic a la sessió del dia 19 
d’abril de 2012. 
 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Estudis de Grau. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, la 
Comissió d’Estudis de Grau ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement l’encàrrec del Claustre del dia 20 de desembre de 2011 d’elaboració d’un 
compendi de bones pràctiques docents. 
 
SEGON.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica, junt amb el vicerector de Personal Acadèmic, 
l’execució i el seguiment de l'acord primer. 

 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 29/2012, de 24 d’abril, de la Comissió de d’Estudis de Grau  
 

la Comissió d’Estudis de Grau ha adoptat el següent 
 
ACORD 

 
Donar-se per assabentat de la modificació puntual del Reglament de Personal Acadèmic, aprovat pel Consell de 
Govern el 17 de novembre de 2010, pel que fa a la càrrega lectiva de les tipologies de docents per a estudis de 

grau i de màster adaptats a l’EEES, acordada per la Comissio de Personal Acadèmic el 19 d’abril de 2012. 
 

 

I.2.2. Comissió d’Investigació 
[tornar a l’índex] 

Acord 8/2012, de 26 d'abril, de la Comissió d’Investigació 

Vista la proposta del vicerector d’Investigació. 

Atès que l’Equip de Govern ha considerat la oportunitat de mantenir la Convocatòria d’estades de curta durada 
fora de Catalunya per a l’any 2012 pels becaris de les convocatòries PIF UAB. 

Vistes les bases de la convocatòria establertes. 
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Vist l’article 16.1.a de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 

la UAB, aprovat per acord de data 21 d’abril de 2005 i modificada pels acords de 15 de març i 2 de novembre 
de 2006, d’1 de febrer i 25 d’abril de 2007, 15 de juliol de 2009 i 13 de juliol de 2011 segons els quals, 

correspon a la Comissió d’Investigació informar de les propostes que han de ser discutides i, si escau, 
aprovades pel Consell de Govern pel que fa, entre d’altres, a la creació de centres d’estudis i de recerca.  

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del Vicerector d’Investigació, la Comissió 
d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents 

ACORDS 

PRIMER.- Aprovar la Convocatòria d’estades de curta durada fora de Catalunya per a l’any 2011 pels becaris de 
les convocatòries PIF UAB d’acord amb les bases establertes, que tot seguit es transcriu: 
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SEGON.- Encarregar al vicerector d’investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius 
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Acord 9/2012, de 26 d'abril, de la Comissió d’Investigació 

La Comissió d'Investigació de la UAB, ha adoptat el següent 

ACORD 

La distribució dels retorns generats pels projectes del VII Programa Marc, en la seva modalitat de costos totals, 
d’acord amb la següent proposta:  

Un 80% del diferencial existent entre les despeses directes i indirectes, un cop retingut el percentatge de 
despeses generals vigents i altres despeses originades pel projecte (auditories, despeses bancàries...), 
romandrà a disposició de l’investigador responsable del projecte de recerca per tal de potenciar les seves línees 
de recerca.  

Un 20% del diferencial romandrà a disposició de l’Oficina de Projectes Internacionals de Recerca, amb l’objectiu 
de sostenibilitat dels serveis de suport a la internacionalització de la recerca de la UAB.  

Acord 10/2012, de 26 d'abril, de la Comissió d’Investigació 

Vista la convocatòria de projecte de supercomputació (CESCA) per a l’any 2012.  

Vista la proposta realitzada per l’Àrea de Gestió. 

Atès que l’article 9 de l’esmentada convocatòria estableix que l’òrgan per a instruir l’expedient administratiu és 
l’Àrea de Gestió de la recerca i l’òrgan que resol l’expedient és la Comissió d’Investigació l’òrgan resolutiu.   

Vist l’article 16.1.a de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, aprovat per acord de data 21 d’abril de 2005 i modificada pels acords de 15 de març i 2 de novembre 

de 2006, d’1 de febrer i 25 d’abril de 2007, 15 de juliol de 2009 i 13 de juliol de 2011 segons els quals, 
correspon a la Comissió d’Investigació informar de les propostes que han de ser discutides i, si escau, 
aprovades pel Consell de Govern pel que fa, entre d’altres, a la creació de centres d’estudis i de recerca.  

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Investigació, la Comissió 

d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement el cofinançament als projectes CESCA presentats per la UAB d’acord amb el 

que es disposa al document, que tot seguit es transcriu: 
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SEGON.-  Elevar aquesta al vicerector d’investigació per tal que exerceixi les seves competències i faci el 
seguiment d’aquests acords.  

TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 

 
Acord 11/2012, de 26 d'abril, de la Comissió d’Investigació 

Vista la proposta de l’Adjunta al vicerector d’Investigació i al de Projectes Estratègics i de Planificació per a 
Estructures Transversals de Recerca per redefinir de l’Institut d’Estudis Internacionals i Interculturals com a 
Centre d’Estudis i Recerca sobre Asia Oriental (CERAO).  

Vista la memòria tècnica i el projecte d’estatuts. 

Vist l’article 16.4 de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, aprovat per acord de data 21 d’abril de 2005 i modificada pels acords de 15 de març i 2 de novembre 
de 2006, d’1 de febrer i 25 d’abril de 2007, 15 de juliol de 2009 i 13 de juliol de 2011 segons els quals, 
correspon a la Comissió d’Investigació informar de les propostes que han de ser discutides i, si escau, 
aprovades pel Consell de Govern pel que fa, entre d’altres, a la creació de centres d’estudis i de recerca.  

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Investigació, la Comissió 
d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents 

ACORDS 

PRIMER.- Informar favorablement la redefinició de l’Institut d’Estudis Internacionals i Interculturals que passarà 
a denominar-se Centre d’Estudis i Recerca sobre Asia Oriental (CERAO). 

SEGON.- Facultar al vicerector d’investigació perquè elevi aquest informe favorable junt amb una proposta de 
reglament del CER al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències. 

TERCER.- Encarregar el vicerrector d’investigació l’execució i el seguiment d’aquests acords. 

QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 

 
Acord 12/2012, de 26 d'abril, de la Comissió d’Investigació 

La Comissió d'Investigació de la UAB, ha adoptat els següents 

ACORDS 

PRIMER.- Donar-se per assabentats del procediment per al seguiment dels acords del Claustre de data 20 de 
desembre de 2011. 

SEGON.- Encarregar al vicerector d’investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
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I.2.3. Comissió de Personal Acadèmic 
[tornar a l’índex] 

 

Acord 08/2012, de 19 d’abril, de la Comissió de Personal Acadèmic  
 
D’acord amb el Reial Decret 1325/2002 de 13 de desembre, el qual modifica parcialment el Reial Decret 
1086/89, de 28 d’agost, sobre retribucions del professorat universitari, basat en el reconeixement dels mèrits 
de les activitats docent i investigadora. 
 

Atès que en aquesta sessió de la Comissió es presentarà la documentació corresponent a la proposta de 
resolució de sol·licituds dels mèrits de docència del professorat per períodes generats fins el 31 de desembre de 
2011. 
 
Vist l'article 18.1 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 de Personal Acadèmic en relació a l’avaluació del personal acadèmic.  

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat 
els següents 
 
 
ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la proposta de resolució de les sol·licituds dels complements per mèrits de docència del 
professorat funcionari i contractat, per períodes generats fins el 31 de desembre de 2011, que tot seguit es 
transcriu: 
 
Convocatòria d’Avaluació de l’Activitat Docent del Professorat Funcionari i Contractat de la UAB per 

períodes meritats fins 31/12/2011  

 

Relació de professorat amb proposta de resolució 

 

NIF 

46116810Q 

53120791Z 

40869062V 

40950885Y 

37262197N 

36956711N 

36919664H 

49186651R 

33907007Q 

40981095V 

40317374F 

33863866T 

37716519S 

14535546Y 

46670892M 

73523566H 

39832923M 

35066391Q 

33862269J 

46210203Y 

10764996F 
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46116634R 

39824000Y 

43417840G 

46106936D 

39343132E 

38481842J 

21429276S 

37248107K 

40253597D 

39875005C 

45479413H 

46217914N 

39859905P 

38556854E 

36965762R 

46116462J 

33888605Z 

37722139T 

39184332Z 

71182296X 

37278613Y 

36551085Z 

46225833L 

17139475J 

36971224N 

43627440M 

39857935Q 

38806428T 

46644602G 

39146577W 

16523922D 

40969579R 

39343311V 

37670566Q 

77729396E 

43398868F 

39361855T 

32764318J 

X3524811S 

77603564T 

33885933X 

36504636W 

46209804K 

36960567G 

43722918X 

34746401W 

77300900Q 
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38801597E 

X1440739L 

46106262W 

46126083C 

39168805N 

42806447C 

37735627X 

38873462N 

35039059P 

77627395A 

33880278J 

39343903B 

37679284V 

46222575G 

37367824T 

39846217M 

39005249D 

37745794B 

33924785S 

46219712Q 

47879710N 

44023574X 

52163085M 

43410659E 

47648719X 

39674581H 

38462849H 

46212004J 

43416911H 

37313741J 

X4175108X 

37774965H 

37740977R 

36535473L 

40309823T 

47650194J 

53293027A 

16287666D 

16532886A 

43418173S 

33310514M 

38085113B 

46530091X 

41389128F 

37636985S 

46653111A 

40861263S 
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43412721Z 

39043282T 

39032779P 

36569094Z 

37353886T 

34739234B 

44984506W 

37234265W 

37656299D 

25571471W 

18414251Z 

39184852M 

52625322B 

00243062K 

46602335B 

53128757E 

33862313B 

78147353T 

39314734Y 

X2395937G 

33886035C 

40300469F 

46664310R 

37658102H 

46332646C 

38059044R 

39028933A 

33904432V 

40980151Q 

38510587P 

25148494H 

38494699J 

39364307Z 

46564302C 

28915989K 

14576011Z 

39147624Z 

37374410P 

46703358H 

37722024T 

45462461V 

33882904V 

36978467X 

46302511S 

44503000R 

16280385L 

40823682Q 
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24180981T 

43405016Z 

77292345V 

35029036J 

39331219T 

77783804N 

33889858W 

24164885G 

46217444W 

37723458P 

77527912H 

40291939X 

46641597N 

29174675A 

X5634217E 

46642684H 

36968137F 

36928428L 

39162589Y 

36481666D 

38052891N 

39185014Y 

43719418Y 

46339344W 

37237744P 

38470989Q 

40994849V 

37656114P 

19836927W 

24357621T 

43686558J 

78001067V 

38756407G 

46601010C 

35056567J 

43719968G 

38039529J 

46354668P 

52177182A 

33908052A 

27231759N 

43521460D 

37720524H 

35058141T 

78022321L 

77295661K 

46315360F 
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37258934S 

37276125W 

52170407J 

19983729H 

43684374Z 

17425778N 

41496797J 

90000376L 

43400797G 

52594576Q 

39366636C 

77911321V 

25020903P 

40983046J 

46672389F 

38487285M 

37646607T 

17422156R 

35040326X 

37242222R 

43546379L 

38780916H 

43267705J 

31361502J 

39314426C 

39649081W 

21622590Z 

X0163262P 

34731216C 

40985079E 

37632796N 

25633285S 

43512927D 

33877845H 

43394718C 

11428665B 

40896450N 

46620967J 

46806967N 

46348446L 

37654334E 

39652426N 

16488760Z 

37283500V 

15896845G 

44962826B 

77733375E 
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37326907T 

37371641E 

38493028K 

37310373A 

37690384P 

43685888X 

46301831W 

38794700W 

35075680J 

37727364G 

46118937G 

37627568M 

33968649H 

39179507L 

77054588B 

38471483G 

46318754C 

37662791S 

46328042Q 

39177023L 

35113356S 

39187668S 

46209319L 

46543896S 

40897748E 

38147232F 

46660624H 

46129059Y 

37622726Q 

46620920N 

38398789J 

37608811Q 

37355606H 

38505088Y 

36091152N 

39161343W 

39143818A 

37236975K 

43705966D 

37723122V 

46654991C 

34923472L 

37624423B 

77269419E 

  

  

 
 



BOUAB Núm. 95                                Abril / 2012 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 532 -        www.uab.cat/seuelectronica 

 
 

SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquest acord. 

 
 

 
Acord 09/2012, de 19 d’abril, de la Comissió de Personal Acadèmic  
 
Vista la proposta de la delegada de la rectora per a l’Avaluació, l’Acreditació i la Innovació Docent.  
 
Vistos els articles 33, 55 i 69 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que contenen les 

disposicions relatives a l’avaluació del professorat i les seves retribucions i l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 
de febrer, d'Universitats de Catalunya, que regula les retribucions addicionals.  
 
Vistes les funcions de l’Agència per a la Qualitat dels Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), que 
per encàrrec del Departament responsable d’universitats, elabora el marc per a un model d’avaluació docent de 
les universitats públiques catalanes, a partir del qual cada Universitat ha d’elaborar un manual propi d’avaluació 
docent del professorat. 

 
Vist l'article 8 de la Guia d’Avaluació de l’Activitat docent del professorat de la UAB, aprovada per acord del 
Consell de Govern en data 7 de novembre de 2007, modificat per l'acord de la Comissió de Qualitat i 
d'Avaluació de 25 de juny de 2008, i modificat per l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de 18 de 
desembre de 2009 que preveu que la Comissió de Personal Acadèmic es reuneix tantes vegades com sigui 
necessari per analitzar els expedients i fer-ne la valoració. 
 

Atès que la Comissió de Personal Acadèmic va acordar la creació de grups de professorat encarregats de 
l’avaluació de les sol·licituds del professorat que participa en cada convocatòria, segons els criteris que la 
mateixa Comissió va establir, i que s’ha procedit a la formació d’aquests grups per a la convocatòria que 
actualment està en tramitació, de la qual cosa s’ha d’assabentar a la Comissió. 
 
Vist l'article 18.1 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 de Personal Acadèmic pel que fa a l’avaluació del personal acadèmic.  

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat 
els següents 

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentats del procés de formació dels grups d’avaluació i la seva composició i 
funcionament per a la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent del professorat per períodes generats fins el 
31 de desembre de 2011, que tot seguit es transcriu: 
 

Formació dels grups d’avaluació de la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent  

 
 Per la constitució dels Grups d’avaluació s’ha informat a 94 professors, han contestat 62. D’aquests accepten 

participar-hi 39. 
 S’han constituït 6 grups: un per l’àrea de coneixement de Ciències i Enginyeries i per la d’Arts i Humanitats 

(amb 4 membres cadascun) i dos per l’àrea de  coneixement de Ciències de la Salut i per la de Ciències 
Socials i Jurídiques (amb 3 membres cadascun). Un total de 20 professors. 

 
 

Ciències I 

Enginyeries 

Sánchez Ferrer Antonio Departament de Enginyeria Química 

Martin Antolín Juan Fernando Departament de Enginyeria Electrónica 

Nicolau Reig Marcel Departament de Matemàtiques 

Solanas Garcia Montserrat 
Departament de Biologia Cel·lular, Fisiòloga e 
Immunòloga 

Ciències de 

la Salut - 1 

Coll Andreu Margalida 
Departament de Psicobiología i Metodologia  C. de la 
Salut 

Julian Gómez Esther Departament de Genètica i Microbiòloga 

Rodríguez Jerez Jose Juan Departament de Ciència Animal i dels Aliments 
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Ciències de 
la Salut - 2 

Coll Figa Pedro Departament de Genètica y Microbiòloga 

Pastor Milan Josep Departament de Medicina y Cirurgia Animal 

Torrubia Beltri Rafael Departament de Psiquiatra y Medicina Legal 

Arts i 
Humanitats 

Pera Isern Joaquim 
Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat 
Mitjana 

Cerdà Subirachs Jordi Departament de Filòloga Francesa y Romànica 

Rubí Casals Maria Gemma Departament de Historia Moderna y Contemporània 

Simon Tarrés Antoni Departament de Historia Moderna y Contemporània 

Ciències 
Socials i 
Jurídiques-1 

Massó Carreras Jordi Departament de Ecònoma i Historia Econòmica 

Martin Artiles Antonio Departament de Sociòloga 

Parella Rubio Sonia Departament de Sociòloga 

Ciències 
Socials i 
Jurídiques -2 

Torns Martin Maria Teresa Departament de Sociòloga 

Monereo Font Carlos 
Departament de Psicòloga Bàsica, Evolutiva i de 

l’Educació 

Núñez Zorrilla Maria Carmen Departament de Dret Privat 

 

 
 
SEGON.- Encarregar  al vicerector de Personal Acadèmic  l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la delegada de la rectora per a l’Avaluació, l’Acreditació i la 
Innovació Docent, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
 
Acord 10/2012, de 19 d’abril, de la Comissió de Personal Acadèmic  

 
Atès que el Consell de Govern de la UAB del dia 15 de desembre de 2011 va acordar la creació d'una Comissió 
Mixta, formada per membres procedents de la Comissió d'Economia i d'Organització i de la Comissió de 
Personal Acadèmic, amb les funcions d’avaluar la possibilitat de l’aplicació del model de distribució de recursos 
de tot el professorat a tots els departaments, i per tant la de fixar un model de distribució que obtingui el 
màxim consens; i donar a conèixer les seves propostes als directors de departaments i als degans i va 

encarregar a aquesta Comissió Mixta que elevés a aquest Consell de Govern els resultats de les tasques que li 
han estat encomanades. 
 
Atès que per tal d’afavorir la presa de decisions i l’agilitat en l’exercici de les funcions de la Comissió Mixta CEO-
CPA es va crear una Subcomissió formada per dos degans i dos directors de departament que van elevar a la 
Comissió Mixta, en data 7 de febrer de 2012, els criteris d’ajust del PDI de la UAB i que aquesta Comissió, 
després de la corresponent deliberació va acordar informar favorablement els criteris d'ajusts del personal 

acadèmic, i elevar-los al Consell de Govern, i deixar sense efectes l’aplicabilitat de les disposicions que puguin 
ser contraries a aquests criteris. 

 
 Atès que el Consell de Govern, en data 14 de març de 2012, va aprovar els criteris d’ajust del PDI de la UAB, 
també va acordar notificar als Departaments de la UAB l’aplicació individualitzada dels criteris d’ajust al PDI de 
la UAB, encarregar a la Comissió de Personal Acadèmic resoldre les problemàtiques que es puguin suscitar pel 
que fa a l’aplicació i interpretació dels criteris d’ajust del PDI, suspendre l’aplicabilitat de les disposicions que 

puguin resultar afectades per aquests criteris i encarregar al vicerectorat de Personal Acadèmic i als 
responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i de la Gerència l’execució i seguiment d’aquests 
acords.  
 
Vistos els criteris complementaris continguts als criteris d’ajust del PDI, aprovats pel Consell de Govern en data 
14 de març de 2012, que en relació amb els càrrecs acadèmics preveu que el complement econòmic destinat a 

retribuir els càrrecs acadèmics es reduirà en un 50% , durant un any, comptador a partir del mes següent de 
l’aprovació d’aquests criteris. 
 
Atès que la UAB consigna al seu pressupost l’import corresponent al complement retributiu dels càrrecs 

acadèmics, i que hi ha determinats complements a càrrecs acadèmics l’import dels quals ve determinat per 
imperatiu legal, en concret pel Reial Decret 1086/1989, de 28 d’agost de retribucions de catedràtics i professors 
d’universitat, i d’acord amb el que disposa la Llei de Pressupostos de l’Estat, i d’altres complements a càrrecs 
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acadèmics que s’han creat en virtut de la potestat d’autoorganització de la Universitat i que tenen determinat el 

seu import per normes de la pròpia Universitat. 
 

Atès que el criteri complementari esmentat anteriorment relatiu a la reducció del 50% als càrrecs acadèmics 
únicament podria aplicar-se, en virtut del principi de jerarquia normativa, als complements dels càrrecs 
acadèmics creats per la pròpia Universitat però no als complements dels càrrecs docents regulats per normes 
estatals, i aquesta diferència de tracte pel que fa a l’aplicació de la reducció pot ser contrària al principi 
d’equitat i de correcció de les desigualtats que han inspirat l’elaboració dels criteris d’ajust del PDI de la UAB. 
 

Atès que la Comissió de Personal Acadèmic té l’encàrrec de resoldre les problemàtiques que es puguin suscitar 
pel que fa a l’aplicació i interpretació dels criteris d’ajust del PDI, i que el criteri de reducció del 50% als càrrecs 
acadèmics no es pot aplicar en tota la seva extensió, pels motius abans exposats. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat 
els següents 

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Mantenir la voluntat d’aplicar el criteri complementari contingut als criteris d’ajust del PDI aprovats 
pel Consell de Govern en data 14 de març de 2012, relatiu a la reducció d’un 50% durant un any del 
complement econòmic destinat a retribuir els càrrecs acadèmics i encarregar a una comissió formada per 
membres de l’Àrea de Personal Acadèmic i del Gabinet Jurídic de la UAB que busqui alternatives a aquest criteri 

conformes a la legislació vigent i els presenti a una propera sessió de la Comissió de Personal Acadèmic. 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de personal acadèmic l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
 
 
 

Acord 11/2012, de 19 d’abril, de la Comissió de Personal Acadèmic  
 

Vist l’article 9 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’Universitats, que preveu que els departaments 
són les unitats de docència i recerca encarregades de coordinar els ensenyaments d’un o diversos àmbits del 
coneixement en un o diversos centres, d’acord amb la programació docent de la universitat, de donar suport a 
les activitats i iniciatives docents i investigadores del professorat, i d’exercir les altres funcions que siguin 
determinades pels Estatuts. 

 
Vist l’article 8 del Reial Decret 2360/1984, de 12 de desembre, de Normes Bàsiques dels Departaments 
Universitaris que estableix que a petició d’un Departament, la Junta de Govern de la Universitat podrà 
autoritzar l’adscripció temporal al mateix de fins a dos professors que pertanyin a un altre o altres 
Departaments, previ informe favorable d’aquests.  
 
Vist l’article 21.2 del decret 237/2003, de 8 d’octubre pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat 

Autònoma de Barcelona, que estableix que excepcionalment, el Consell de Govern pot autoritzar que membres 
del personal acadèmic d’un àrea de coneixement o especialitat s’adscriguin a departaments diferents d’aquells 
al qual estigui adscrita la seva àrea o especialitat. 

 
Vista la sol·licitud d’una professora titular d’universitat del departament de Filologia Catalana, la qual sol·licita el 
canvi d’adscripció de departament al de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual, i vistos els 

informes dels Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual i del de Filologia 
Catalana informant favorablement el canvi d’adscripció departamental. 
 
Vist l’article 18.2 f) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, aprovada pel Consell de Govern en data 21 d’abril de 2005, i modificada pels acords de data 15 de 
març, 2 de novembre de 2006, 1 de febrer i 25 d’abril de 2007, i 15 de juliol de 2009 pel que fa a les 
competències de la Comissió de Personal Acadèmic, que estableix que li correspon, per delegació del Consell de 

Govern, autoritzar l’adscripció de membres del personal acadèmic d’una àrea de coneixement o especialitat en 
departaments diferents des de la seva àrea o especialitat.   
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat 
els següents 
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ACORDS 
 

PRIMER.- Autoritzar, l’adscripció provisional de la doctora Maria Josep Recoder Sellarés del departament de 
Filologia Catalana al departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual. 
 
SEGON.- Encarregar  al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
 

 
Acord 12/2012, de 19 d’abril, de la Comissió de Personal Acadèmic  
 

Vist l’article 9 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’Universitats, que preveu que els 

departaments són les unitats de docència i recerca encarregades de coordinar els ensenyaments 

d’un o diversos àmbits del coneixement en un o diversos centres, d’acord amb la programació 

docent de la universitat, de donar suport a les activitats i iniciatives docents i investigadores del 

professorat, i d’exercir les altres funcions que siguin determinades pels Estatuts. 

 

Vist l’article 8 del Reial Decret 2360/1984, de 12 de desembre, de Normes Bàsiques dels 

Departaments Universitaris que estableix que a petició d’un Departament, la Junta de Govern de la 

Universitat podrà autoritzar l’adscripció temporal al mateix de fins a dos professors que pertanyin a 

un altre o altres Departaments, previ informe favorable d’aquests.  

 

Vist l’article 21.2 del decret 237/2003, de 8 d’octubre pel qual s’aproven els Estatuts de la 

Universitat Autònoma de Barcelona, que estableix que excepcionalment, el Consell de Govern pot 

autoritzar que membres del personal acadèmic d’un àrea de coneixement o especialitat s’adscriguin 

a departaments diferents d’aquells al qual estigui adscrita la seva àrea o especialitat. 

 

Vista la sol·licitud d’una professora titular d’universitat del departament de Psicologia Bàsica, 

Evolutiva, i de l’Educació, la qual sol·licita el canvi d’adscripció de departament al de Publicitat, 

Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual, i vistos els informes dels Departament de Publicitat, 

Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual i del de Filologia Catalana informant favorablement el 

canvi d’adscripció departamental. 

 

Vist l’article 18.2 f) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell 

de Govern de la UAB, aprovada pel Consell de Govern en data 21 d’abril de 2005, i modificada pels 

acords de data 15 de març, 2 de novembre de 2006, 1 de febrer i 25 d’abril de 2007, i 15 de juliol 

de 2009 pel que fa a les competències de la Comissió de Personal Acadèmic, que estableix que li 

correspon, per delegació del Consell de Govern, autoritzar l’adscripció de membres del personal 

acadèmic d’una àrea de coneixement o especialitat en departaments diferents des de la seva àrea o 

especialitat.   

 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, 

ha adoptat els següents 

 

 

ACORDS 

 

PRIMER.- Autoritzar, l’adscripció provisional de la doctora Elena Añaños Carrasco del departament 

de Psicologia Bàsica, Evolutiva, i de l’Educació al departament de Publicitat, Relacions Públiques i 

Comunicació Audiovisual. 

 

SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
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Acord 13/2012, de 19 d’abril, de la Comissió de Personal Acadèmic  
 

Atès que correspon al Claustre de la Universitat Autònoma de Barcelona d'acord amb l'article 58.j dels Estatuts, 
la competència per a formular recomanacions i propostes.  
 
En aquest context, a la sessió ordinària del Claustre de la UAB celebrada el passat 20 de desembre, varen ser 
debatudes diverses propostes que havien estat presentades per claustrals de la UAB a l'empara d'allò que 
disposa l'article 14.1 del Reglament del Claustre. Realitzades en aquella sessió les corresponents votacions, el 

Claustre va aprovar la següent proposta relativa a l’àmbit d’actuació de la Comissió de Personal Acadèmic:  
 

El Claustre demana l’inici d’elaboració d’un compendi de bones pràctiques docents. Entenem que 
d’aquesta manera els propis docents podran veure més valorada comparativament la seva docència i 
els estudiants tindran també més clars el desenvolupament de les classes. 

 
A la sessió del Consell de Govern que va tenir lloc el dia 14 de març de 2012 els seus integrants van ser 

assabentats de les propostes adoptades pel Claustre i ha estat determinat com dur a terme el seu seguiment. 
 
A la sessió del dia 19 d’abril de 2012 de la Comissió de Personal Acadèmic es presentarà a la consideració dels 
seus membres la proposta del Claustre de l’elaboració d’un compendi de bones pràctiques docents. 
 
Vist l'article 18.1 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 de Personal Acadèmic. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió de Personal Acadèmic, ha adoptat els 
següents 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Informar favorablement l’encàrrec del Claustre del dia 20 de desembre de 2011 d’elaboració d’un 
compendi de bones pràctiques docents. 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

 
 
 
Acord 14/2012, de 19 d’abril, de la Comissió de Personal Acadèmic  
 
Vist l’annex I del text refós del Reglament del Personal Acadèmic de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
aprovat pel Consell de Govern el 17 de novembre de 2010, que regula la carrega lectiva segons el catàleg de 

tipologies de docència per a estudis de grau i de màster adaptats a l’EEES. 
 
Atès que cal fer una modificació puntual i alguns aclariments al respecte de la docència de l’àmbit assistencial.  

  
Atès que la Comissió de Grau ha de donar-se per assabentada d’aquesta modificació en ser una matèria pròpia 
del seu coneixement. 

 
 Vist l’article 18.4 c de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, aprovada pel Consell de Govern en data 21 d’abril de 2005, i modificada pels acords de data 15 de 
març, 2 de novembre de 2006, 1 de febrer i 25 d’abril de 2007, i 15 de juliol de 2009 pel que fa a les 
competències de la Comissió de Personal Acadèmic, que estableix que li correspon informar les propostes que 
haurà d’aprovar el Consell de Govern sobre disposicions normatives en matèria de personal acadèmic. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat 
els següents 
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ACORDS 

 

PRIMER.- Informar favorablement la modificació puntual del Reglament de Personal Acadèmic pel que 

fa a la carrega lectiva segons el catàleg de tipologies de docència per a estudis de grau i de màster adaptats a 

l’EEES. 
 
SEGON.- Elevar aquesta proposta al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 

TERCER.- Assabentar del present acord a la Comissió de Grau. 
 
QUART.- Encarregar  al vicerector de Personal Acadèmic  l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
 
 

Acord 15/2012, de 19 d’abril, de la Comissió de Personal Acadèmic  
 

Punt 8.2. La Comissió de Personal Acadèmic, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Instar als òrgans competents a homogeneïtzar el cobrament dels complements acadèmics de les 

direccions de centres. 
 
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell de Govern. 
 
 
 
 

I.2.4. Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 15/2012, de 18 d’abril, de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 
Estratègics  
 
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació a instància de l’Adjunta al vicerector 

d’Investigació i al de Projectes Estratègics i de Planificació per a Estructures Transversals de Recerca, per a la 
creació del Servei de Genòmica i de Bioinformàtica (SGB) com a servei cientificotècnic. 
 
Atès que existeixen en l'actualitat diversos laboratoris de prestació de serveis i grups d'investigació l'activitat 
dels quals és l'anàlisi biomolecular i que donen servei principalment als investigadors de la UAB i als centres 
adscrits al Campus d’Excel·lència Internacional, sobretot hospitals.  
  

Atès que la posada en funcionament del Sincrotró Alba i la ubicació al campus del Centre de Recerca 
Agrigenòmica (CRAG), atorga a aquests serveis un valor estratègic.  
 

Atès que aquests Serveis són 3:  
 

(i) El Servei de Proteòmica i Bioinformàtica; 
 

(ii) El Servei de Genòmica; i, 
 

(iii) El Servei Laboratori d’Anàlisi i Fotodocumentació d’Electroforesi, Autoradiografies i Luminescència. 
 
Atès que interessa proposar la següent estructura de Serveis Cientificotècnics: 
 

(i) Servei de Proteòmica i de Biologia Estructural (SePBioEs).  
 
(ii) Servei de Genòmica i de Bioinformàtica (SGB): Aquest servei incorporaria l'actual LPS de Genòmica al 

que s'incorporaria l'àrea de Bioinformàtica. S'adjunta Memòria justificativa del Servei i Reglament. 
 

Atès que tots aquests serveis es crearan amb els recursos ara existents en els LPS i sense costos addicionals 
per a la Universitat. 
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Atès que en data 10 de gener de 2012 la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics va 

acordar la creació del Servei de Proteòmica i de Biologia Estructural com a Servei Centificotècnic (SePBioEs).  
 

Vist l'article 41 i següents de la Normativa de la UAB en matèria d’investigació, segons la redacció donada per 
acord del Consell de Govern de data 2 de març de 2011 que regula els serveis universitaris, en general, i els 
serveis de suport a la recerca o serveis cientificotècnics, en particular.  
 
Vist l'article 22.2.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 13 de juliol de 2011, pel que fa a 

les competències de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics, que estableix que li 
correspon, entre d’altres, aprovar la creació de serveis universitaris de suport a la recerca. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i 
Planificació, la Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics de la UAB, ha adoptat els 

següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la creació del Servei de Genòmica com a Servei Centificotècnic amb la denominació de Servei 
de Genòmica i de Bioinformàtica (SGB), d’acord amb els termes de la memòria i la proposta de reglament, per 
delegació del Consell de Govern. 

 
SEGON.- Encarregar el vicerector de projectes estratègics i de planificació l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 

 
 

 
Acord 16/2012, de 18 d’abril, de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 
Estratègics  
 
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació a instància de l’Adjunta al vicerector 

d’Investigació i al de Projectes Estratègics i de Planificació per a Estructures Transversals de Recerca, per a la 
creació Servei Centificotècnic amb la denominació de Servei d’Informació Bibliogràfica i de Documentació 
d’Història, Llengua, Literatura i  Art de Catalunya (SIBHIL·LA).   
 
Atesa la memòria de creació del servei cientificotècnic on es proposa la creació d’un servei transversal de 
l’àmbit de les Humanitats amb l’objectiu de donar suport a la recerca interna de la UAB, a la docència, i alhora 
oferir col·laboracions o prestacions externes al campus amb la finalitat de facilitar una sèrie de serveis per tal 

de respondre a les necessitats del professorat, investigadors i estudiants de la UAB, així com a les d’altres 
entitats públiques o privades externes que aplegaria el Servei de Documentació d’Història Local de Catalunya, 
adscrit al Departament d’Història Moderna i Contemporània (LPS) i el projecte TRACES de Base de Dades de 

Literatura i llengua catalanes del Departament de Filologia Catalana. 
 
Atès que la creació d’aquest servei no suposarà cap cost econòmic a la UAB, ja que es tracta d’una reordenació 

d’ens i projectes ja existents i, a més, reportarà avantatges, perquè la unificació en un únic servei dels 
diferents projectes permetrà: (i) augmentar la visibilitat i la qualitat del servei ja que hi haurà una nova carta 
de serveis més àmplia adreçada a la demanda interna i externa (consultes i elaboració de productes), es donarà 
suport a la recerca (assessorament, gestió i disseny de projectes) i a través de portals de recerca i difusió; (ii) 
realitzar més transferència de coneixement i impacte social i obtenir recolzament institucional com a nova 
oferta sociocultural del país i accions envers agents culturals; (iii) optimitzar els recursos materials i humans.  
 

Vista la proposta de reglament  
 
Atès que la Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics va ser informada de la 
proposta de creació d’aquest servei en sessió de data 1 de març de 2012 i es va donar per assabentada de la 
mateixa.  
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Vist l'article 41 i següents de la Normativa de la UAB en matèria d’investigació, segons la redacció donada per 

acord del Consell de Govern de data 2 de març de 2011 que regula els serveis universitaris, en general, i els 
serveis de suport a la recerca o serveis cientificotècnics, en particular. 

 
Vist l'article 22.2.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 13 de juliol de 2011, pel que fa a 
les competències de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics, que estableix que li 
correspon, entre d’altres, aprovar la creació de serveis universitaris de suport a la recerca. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i 
Planificació, la Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics de la UAB, ha adoptat els 
següents 
 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar la creació del Servei d’Informació Bibliogràfica i de Documentació d’Història, Llengua, 
Literatura i Art de Catalunya (SIBHIL·LA) com a Servei Centificotècnic amb aquesta denominació, d’acord amb 
el contingut de la memòria i la proposta de reglament, per delegació del Consell de Govern.   
 
SEGON.- Encarregar el vicerector de projectes estratègics i de planificació l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 

 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
 

Acord 17/2012, de 18 d’abril, de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 
Estratègics  

 
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació a instància de l’Adjunta al vicerector 
d’Investigació i al de Projectes Estratègics i de Planificació per a Estructures Transversals de Recerca, per al 
reconeixement del ‘Laboratori de Luminescència i Espectroscòpia de Biomolècules’ com a Servei Centificotècnic 
per transformació de l’actual laboratori de prestació de serveis del mateix nom que amb anterioritat es 

denominava ‘Laboratori d’Anàlisi i Fotodocumentació d’Electroforesis, Autoradiografies i Luminescència’.  
 
Atesa la memòria de reconeixement del servei cientificotècnic  i a la proposta de reglament on, entre d’altres, 
(i) es determina que la finalitat del laboratori és donar suport als investigadors de la comunitat universitària i, 
ocasionalment, a investigadors pertanyents a la esfera UAB o externs d’aquesta universitat en la utilització dels 
diferents aparells amb els que compta el Servei; (ii) es justifica la procedència de la transformació de 
laboratori de prestació de serveis a Servei Cientificotècnic derivat dels dos darrers informes del servei on es 

constata que el 99% de la facturació del mateix es va realitzar a centres de cost de la pròpia universitat; (iii) 
es manifesta que aquesta transformació no generarà cap despesa a la universitat; i (iv) s’especifica el personal 
integrant del laboratori, així com, les infraestructures de les que disposen –espais, maquinari i les seves 

prestacions-. 
 
Vista la proposta de reglament integrada en el mateix. 

 
Vist l'article 41 i següents de la Normativa de la UAB en matèria d’investigació, segons la redacció donada per 
acord del Consell de Govern de data 2 de març de 2011 que regula els serveis universitaris, en general, i els 
serveis de suport a la recerca o serveis cientificotècnics, en particular.  
 
Vist l'article 22.2.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 13 de juliol de 2011, pel que fa a 

les competències de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics, que estableix que li 
correspon, entre d’altres, aprovar la creació de serveis universitaris de suport a la recerca. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i 
Planificació, la Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics de la UAB, ha adoptat els 

següents 
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ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació i transformació de l’actual Laboratori de Prestació de Serveis denominat 
‘Laboratori de Luminescència i Espectroscòpia de Biomolècules’ com a Servei Centificotècnic amb la 
denominació ‘Laboratori de Luminescència i Espectroscòpia de Biomolècules’, així com el seu Reglament, per 

delegació del Consell de Govern. 
 
SEGON.- Encarregar el vicerector de projectes estratègics i de planificació l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 

 
 
 
Acord 18/2012, de 18 d’abril, de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 
Estratègics  
 
Vista la proposta del deganat de la Facultat de Filosofia i Lletres pel reconeixement del Servei de Tractament de 

la Parla com a Servei docent d’acord amb la memòria i amb la proposta de Reglament. 
 
Atès que aquest servei de suport a la docència té previst desenvolupar, a més a més d’activitats de suport a la 
docència, activitats de suport a la recerca.  
 
Atès que la creació d’aquest Servei ha estat informat favorablement per part de la Junta de la Facultat de 

Filosofia i Lletres.  
 

Vist l'article 41 i següents de la Normativa de la UAB en matèria d’investigació, segons la redacció donada per 
acord del Consell de Govern de data 2 de març de 2011 que regula els serveis universitaris, en general, i els 
serveis de suport a la docència, en particular.  
 
Vist l'informe del Gabinet Jurídic de data 15 de febrer de 2012 sobre interpretació de la Normativa de la UAB en 

matèria d’investigació pel que fa a les competències per aprovar la creació d’un servei docent.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i 
Planificació, la Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics de la UAB, ha adoptat els 
següents 

 
ACORDS 
  

PRIMER.- Informar favorablement el reconeixement del Servei de Tractament de la Parla com a Servei docent, 
d’acord amb la memòria i amb la proposta de Reglament. 
 

SEGON.- Elevar aquesta als òrgans de govern competents perquè exerceixin les seves competències. 
 
TERCER.- Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 

 
 
 
Acord 19/2012, de 18 d’abril, de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 
Estratègics  

 
Vista la proposta del vicedegà d’Economia i Serveis i Secretari de Centre de la Facultat de Ciències de l’Educació 

pel reconeixement del Servei d’audiovisuals de la Facultat de Ciències de l’Educació com a Servei docent amb la 
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denominació de ‘Servei d’Audiovisuals’ (SA) d’acord amb l’informe, memòria d’activitats i la proposta de 

Reglament. 
 

Atès que aquest servei de suport a la docència té previst desenvolupar, a més a més d’activitats de suport a la 
docència, activitats de suport a la recerca i/ò de suport a la transferència del coneixement.  
 
Atès que el reconeixement d’aquest servei ha estat aprovat en la reunió de la Comissió d’Economia i Serveis de 
la Facultat de Ciències de l’Educació realitzada el dia 28 de març de 2012, per acord de la Junta Permanent de 
Facultat desenvolupada el dia 1 de març de 2012. 

 
Vist l'article 41 i següents de la Normativa de la UAB en matèria d’investigació, segons la redacció donada per 
acord del Consell de Govern de data 2 de març de 2011 que regula els serveis universitaris, en general, i els 
serveis de suport a la docència, en particular.  
 
Vist l'informe del gabinet jurídic de data 15 de febrer de 2012 sobre interpretació de la Normativa de la UAB en 
matèria d’investigació pel que fa a les competències per aprovar la creació d’un servei docent.  

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i 
Planificació, la Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics de la UAB, ha adoptat els 
següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement el reconeixement del Servei d’audiovisuals de la Facultat de Ciències de 
l’Educació com a Servei docent amb la denominació de ‘Servei d’Audiovisuals’ (SA) d’acord amb l’informe, la 
memòria d’activitats i la proposta de Reglament. 
 

SEGON.- Elevar aquesta als òrgans de govern competents perquè exerceixin les seves competències. 
 

TERCER.- Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 

 
 
 
Acord 20/2012, de 18 d’abril, de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 
Estratègics  
 
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació per a la creació del ‘Servei 

d’Assessorament Jurídic’ com a Laboratori de Prestació de Serveis (LPS) promogut per set investigadors i 
formalitzat pel degà de la Facultat de Dret. 
 

Ates l’informe del interessats on manifesten l’objectiu i les activitats a desenvolupar pels integrants del LPS. 
 
Vist els articles 42.1.b) i 43.2 del text refós de la normativa en matèria d’investigació de la UAB, aprovat per 

acord núm. 24/2011 del Consell de Govern de 2 de març, segons els quals, un laboratori de prestació de 
serveis és un servei de suport a la transferència del coneixement que es pot crear, entre d’altres, per acord de 
la comissió del Consell de Govern competent en la matèria per delegació d’aquest òrgan.  
 
Vist l'article 22.2 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 13 de juliol de 2011, pel que fa a 
les competències de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics, que estableix que li 

correspon, per delegació del Consell de Govern aprovar la creació, la modificació i la supressió de serveis 
universitaris de suport a la transferència de coneixements. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de 
Planificació, la Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics de la UAB, ha adoptat els 

següents 
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ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la creació del ‘Servei d’Assessorament Jurídic de la Facultat de Dret de la UAB’ com a 
Laboratori de Prestació de Serveis (LPS), per delegació del Consell de Govern. 
 
SEGON.- Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
 

TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
 
Acord 21/2012, de 18 d’abril, de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 
Estratègics  

 
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació per a la creació del  ‘Servei Forènsic 

Ambiental’ (ENVIFORENSIC) com a Laboratori de Prestació de Serveis (LPS) promogut per tres investigadors. 
 
Ates l’informe del interessats on manifesten l’objectiu i les activitats a desenvolupar pels integrants del LPS. 

 
Vist els articles 42.1.b) i 43.2 del text refós de la normativa en matèria d’investigació de la UAB, aprovat per 
acord núm. 24/2011 del Consell de Govern de 2 de març, segons els quals, un laboratori de prestació de 
serveis és un servei de suport a la transferència del coneixement que es pot crear, entre d’altres, per acord de 
la comissió del Consell de Govern competent en la matèria per delegació d’aquest òrgan.  
 
Vist l'article 22.2 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 13 de juliol de 2011, pel que fa a 
les competències de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics, que estableix que li 
correspon, per delegació del Consell de Govern aprovar la creació, la modificació i la supressió de serveis 

universitaris de suport a la transferència de coneixements. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de 
Planificació, la Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics de la UAB, ha adoptat els 
següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la creació del ‘Servei Forènsic Ambiental’ (ENVIFORENSIC) com a Laboratori de Prestació de 

Serveis (LPS), per delegació del Consell de Govern. 
 
SEGON.- Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
 

TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 

 
 
 
Acord 22/2012, de 18 d’abril, de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 
Estratègics  
 

Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació per a la creació del ‘Equip de 
Desenvolupament Organitzacional’ (EDO-Serveis) com a Laboratori de Prestació de Serveis (LPS) promogut pel 

doctor Joaquín Gairín Sallán. 
 
Ates l’informe del interessats on manifesten l’objectiu i les activitats a desenvolupar pels integrants del LPS.  

 

Vist els articles 42.1.b) i 43.2 del text refós de la normativa en matèria d’investigació de la UAB, aprovat per 
acord núm. 24/2011 del Consell de Govern de 2 de març, segons els quals, un laboratori de prestació de 
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serveis és un servei de suport a la transferència del coneixement que es pot crear, entre d’altres, per acord de 

la comissió del Consell de Govern competent en la matèria per delegació d’aquest òrgan.  
 

Vist l'article 22.2 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 13 de juliol de 2011, pel que fa a 
les competències de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics, que estableix que li 
correspon, per delegació del Consell de Govern aprovar la creació, la modificació i la supressió de serveis 
universitaris de suport a la transferència de coneixements. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de 
Planificació, la Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics de la UAB, ha adoptat els 
següents 
 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar la creació del ‘Equip de Desenvolupament Organitzacional’ (EDO-Serveis) com a Laboratori 
de Prestació de Serveis (LPS), per delegació del Consell de Govern. 
 
SEGON.- Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
 

TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
 
Acord 23/2012, de 18 d’abril, de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 

Estratègics  
 

La Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics de la UAB, ha adoptat el següent 
 
ACORD 
 
La Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics de la UAB es dóna per assabentada de (i) 

la ubicació definitiva del personal funcionari TSSR als laboratoris de prestació de serveis; (ii) el mapa dels 
serveis cientificotècnics i dels laboratoris de prestació de serveis; i (iii) de el resum de l’organització i 
finançament dels serveis de suport a la recerca i a la transferència del coneixement.  
 
 
 
 

 

I.3. Junta Electoral General 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 07/2012, de 19 d’abril de 2012, de la Junta Electoral General, pel qual s’acorda resoldre les 
reclamacions presentades contra el cens electoral provisional i, en conseqüència, procedir a la proclamació 
definitiva del cens electoral i a la seva publicació. 
 
 

Acord 08/2012, de 19 d’abril de 2012, de la Junta Electoral General, pel qual s’acorda aprovar els 
criteris per a la gestió de la comunicació en la campanya electoral següents: 
 
COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL PER A LA CAMPANYA ELECTORAL A RECTOR O RECTORA 2012 
 
El dia 30 d’abril, a partir de la proclamació definitiva dels candidats a Rector o Rectora de la UAB, s’iniciarà 
oficialment la campanya electoral.  

 
La Junta Electoral General, en exercici de les seves competències, ha considerat convenient que, amb antelació 

suficient i amb la màxima transparència, es facin públics els criteris que regiran la comunicació institucional  
d’aquesta campanya així com establir algunes recomanacions que entén que permetran fer un ús més eficient 
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dels recursos de què la Universitat disposa.  A partir de la sessió que ha tingut lloc el 19 d’abril de 2012 vol fer 

saber als candidats/tes i a la comunitat universitària que: 
 

1.- Institucionalment es garantirà una pàgina web oficial per als candidats. 
 L’Àrea de Comunicació i de Promoció elaborarà una pàgina web de les diferents candidatures per a la difusió 
dels programes i actes de la seva campanya, a partir dels materials que li siguin enviats i que hagin estat 
prèviament escollits per part de cada candidat/a. Des de la pàgina oficial de les eleccions de la UAB es proveirà 
del corresponent enllaç a partir del qual es podrà accedir a la pàgina de cadascuna de les candidatures. 
 

2.- La UAB (mitjançant l’Oficina de Coordinació Institucional i l’Àrea de Comunicació i de Promoció) es farà 
càrrec de la cartelleria oficial corresponent al procés electoral (sense que s’incloguin, sota aquest concepte, els 
cartels individuals que corresponen a cada candidatura). 
 
3.- Per tal d’incentivar la comunicació electrònica i evitar l’ús del paper, el cens electoral serà lliurat als 
candidats/es en format electrònic. Mitjançant sol·licitud per escrit, adreçada a la Secretaria General, podrà ser 
sol·licitada, així mateix, una còpia de l’esmentat cens en format d’etiquetes.  

 
4.- Es garantirà la Comunicació Institucional de la campana electoral per correu electrònic a tots els membres 
de la comunitat universitària (PDI, PAS i Estudiants)  mitjançant  l’Oficina de Coordinació Institucional.  En 
aquest sentit: 
 

- Es garantirà als candidats/es l’enviament  de quatre correus electrònics de forma institucional durant la 
campanya electoral (un al principi de la campanya, dos al mig, i un altre el dia anterior a les eleccions).  

Les dates  precises de l’enviament d’aquests correus seran fixades per la Junta Electoral. Els missatges 
que s’enviaran institucionalment contindran els textos que hagin estat tramesos pels candidats/es, amb 
especificació de les webs on es podrà obtenir informació o documentació complementària, i sense que, 
per tant, en els textos  siguin incorporats directament documents adjunts. Els correus seran enviats des 
de l’Oficina de Coordinació Institucional, de forma seguida, un per a cada candidat/a. El primer 
missatge serà enviat seguint l’ordre alfabètic del primer cognom dels candidats; el segon missatge 

s’enviarà començant pel primer cognom del segon dels candidats en l’ordre alfabètic i així 
successivament. 

 
- Pel que fa a l’enviament de correus electrònics per part de les diverses candidatures, es recomana als 

candidats/tes que ponderin la seva utilització i que facin un ús raonable d’aquest mitjà per tal de no 
saturar els sistemes informàtics i de comunicació de la comunitat universitària. 

 

5.-La utilització de Facebook, twitter o d’altres mitjans serà gestionada des de les pròpies candidatures. 
L’Àrea de Comunicació i de Promoció garantirà un enllaç a aquests mitjans des de la pàgina web oficial de les 
candidatures. 
 
6.- La UAB ofereix un reportatge fotogràfic a les candidatures. L’Àrea de Comunicació i de Promoció serà 
l’encarregada d’executar-lo a sol·licitud de les candidatures. 
 

7.- Gestió de la campanya  amb els mitjans de comunicació: 
 

 La UAB  (mitjançant l’Àrea de Comunicació i de Promoció) garantirà una roda de premsa per a cada 

candidatura al començament de la campanya electoral (el dia 2 de maig de 2012)  
 La UAB  (mitjançant l’Àrea de Comunicació i de Promoció) durà a terme una tramesa periòdica 

d’informació sobre les candidatures i sobre el procés electoral als mitjans de comunicació. 

 La UAB  (mitjançant l’Àrea de Comunicació i de Promoció) durà a terme la recepció de demandes 
d’informació dels diferents mitjans de comunicació i garantirà que siguin derivades cap a les diferents 
candidatures.  

 Per tal de garantir un òptim funcionament l’Àrea de Comunicació i de Promoció hauria d’estar 
assabentada dels contactes que els mitjans facin directament amb les candidatures.  

 La UAB  (mitjançant l’Àrea de Comunicació i de Promoció) elaborarà i trametrà reculls de premsa amb 
tota la informació sobre les eleccions que aparegui als mitjans, i la trametrà a les candidatures. 

 
Encarregar a la secretària general que faci arribar els acords de la Junta Electoral General referents a les 
mesures de suport i de gestió de la comunicació en la campanya electoral a les persones que hagin presentat 
formalment la seva candidatura. 
 

Encarregar a la secretària general que, en quant es procedeixi a la proclamació provisional de les candidatures, 
recordi a tots els candidats/tes a rector o rectora que s’abstinguin de realitzar actes que puguin ser considerats 

campanya electoral fins la data d’inici oficial d’aquesta, el dia 30 d’abril de 2012. 



BOUAB Núm. 95                                Abril / 2012 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 545 -        www.uab.cat/seuelectronica 

 
 

 

 
Acord 09/2012, de 19 d’abril de 2012, de la Junta Electoral General, pel qual acorda: 
 
Elevar al Consell de Govern la proposta d’habilitar un període de votació anticipada electrònica en la segona 
volta de les eleccions a rector o rectora de la UAB que comprengui de les 10 hores del 29 de maig de 2012, a 
les 12 hores del dia 30 de maig de 2012. 
 
En relació amb l’art. 6.1 de l’annex del Reglament Electoral de la UAB, interpretar que, atès que la votació 

electrònica és en substitució de la votació anticipada, l’escrutini de la votació electrònica es farà simultàniament 
a l’escrutini de les meses electorals de votació presencial, en aplicació analògica de les normes referents a la 
votació anticipada presencial. 
 
En relació amb l’art. 3.5 del l’annex del Reglament Electoral de la UAB, interpretar que el trasllat dels resultats 
de la votació electrònica als presidents de les meses electorals de les votacions presencials corresponents s’ha 

de fer efectiu amb posterioritat al tancament de les urnes, en atenció a que l’escrutini dels vots electrònics es 

farà simultàniament a l’escrutini de les meses electorals de votació presencial. 
 
Confirmar la correcció de què el vot electrònic es pugui exercir mitjançant NIU i password i sense necessitat 
d’utilitzar una altre procediment ad hoc, atesos els resultats obtingut en prèvies votacions electròniques a 
representants dels estudiants al Claustre i representants a la Junta de la Facultat de Veterinària.  
 

Recordar a la comunitat universitària que, per garantir la màxima seguretat en el procés de votació electrònica, 
si ho consideren oportú procedeixin a canviar la contrasenya o la paraula de pas que tenen associada al NIU 
personal. 
 
Confirmar que les persones que hagin exercit el vot anticipat per via electrònica no podran exercir-lo, 
posteriorment, de manera presencial per impossibilitats tècniques i jurídiques. Recordar que les meses 
electorals disposaran de censos que integraran a les persones que no hagin votat electrònicament. 

 
Autoritzar el comissionat de la rectora per a la Societat de la Informació que procedeixi al sorteig, per via 

automatitzada, dels membres de la Mesa electoral electrònica. 
 
 
 

Acord 10/2012, de 24 d’abril de 2012, de la Junta Electoral General, pel qual acorda: 
 
PRIMER.- Proclamar provisionalment els candidats i la candidata a rector o rectora de la UAB següents: 
 
Dra. Margarita Arboix Arzó 
Catedràtica de Farmacologia 
 

Dr. Joaquim Coll Daroca 
Catedràtic de Medicina 
 
Dr. Ferran Sancho Pifarré 

Catedràtic de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica 
 
Dr. Pere Solà Gussinyer 

Catedràtic de Teoria i d'Història de l'Educació 
 
SEGON.- Notificar aquest acord als candidats i la candidata, amb el recordatori que, d’acord amb el calendari 
electoral, el termini per a la presentació de reclamacions contra aquest acte de proclamació provisional de 
candidats és del 25 al 27 d’abril de 2012.  
 

TERCER.- Comunicar aquesta proclamació provisional a la comunitat universitària amb el recordatori que si no 
es presenten reclamacions a aquesta proclamació provisional els candidats i candidates seran proclamats 
definitivament. 
 
 
Acord 11/2012, de 24 d’abril de 2012, de la Junta Electoral General, sobre els actes de campanya previs 

a l’inici de la campanya electoral (30 d’abril de 2012), la Junta acorda: 
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PRIMER.- Interpretar que no tenen la consideració d’actes de campanya electoral aquells actes de publicitat 

que realitzin els candidats o les candidates en els quals no estigui inclòs el programa electoral ni demanin el 
vot. 

 
SEGON.- Encarregar la secretària general que recordi expressament a tots els candidats i candidates a rector o 
rectora prèviament proclamats que s’abstinguin de realitzar actes que puguin ser considerats campanya 
electoral fins a la data d’inici oficial d’aquesta, el dia 30 d’abril de 2012. 
 
 

Acord 12/2012, de 24 d’abril de 2012, de la Junta Electoral General, sobre la petició conjunta dels 
presidents de la Junta Electoral de l’Escola d’Enginyeria i de la Junta Electoral de la Facultat d’Economia i 
Empresa, la Junta acorda: 
 
PRIMER.- Acceptar la petició de constituït una única Mesa electoral en el Campus de Sabadell per a la 
votacions dels Sectors A, B i C de l’Escola d’Enginyeria del Campus de Sabadell, dels Sectors A, B i C de la 
Facultat d’Economia i Empresa del Campus de Sabadell i del Sector D del Campus de Sabadell, sempre que es 

garanteixi que la votació s’efectua en set urnes separades. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la directora de l’Escola d’Enginyeria, al degà de la Facultat d’Economia i 
Empresa, als respectius presidents de les juntes electorals d’aquests centres i al coordinador de Serveis de 
Centre del Campus de Sabadell. 
 
 

Acord 13/2012, de 24 d’abril de 2012, de la Junta Electoral General, sobre l’acreditació dels interventors 
en les meses electorals, la Junta acorda: 
 
Aprovar el model d’acreditació dels interventors de les candidatures que hauran de presentar al president de la 
mesa electoral. 
 

 
Acord 14/2012, de 24 d’abril de 2012, de la Junta Electoral General, sobre les reclamacions al cens 

electoral presentades després de la publicació del cens definitiu, la Junta acorda: 
 
No admetre a tràmit les reclamacions presentades després de la publicació del cens electoral definitiu per 
entendre que estan presentades fora del termini establert pel calendari electoral. 
 

 
Acord 15/2012, de 24 d’abril de 2012, de la Junta Electoral General, sobre l’elecció de la Mesa electoral 
del Rectorat, la Junta acorda: 
 
Autoritzar el comissionat de la rectora per a la Societat de la Informació a efectuar el sorteig dels membres 
titulars i suplents de la Mesa electoral del Rectorat, amb la presència d’un altre membre de la Junta Electoral 
General, i que informi en una posterior reunió de la Junta del resultat del sorteig. 

 
 
Acord 16/2012, de 24 d’abril de 2012, de la Junta Electoral General, sobre el procés de votació 

electrònica, la Junta acorda: 
 
Encarregar a la secretària general que comuniqui a la comunitat universitària la fase de votació electrònica 

anticipada i recordar que les dades referents al NIU i password (sistema d’identificació per a aquesta votació) 
són dades de caràcter personal que cada persona ha de custodiar i que s’aconselli procedir al canvi de 
password, així com donar informació sobre el procés per fer efectiu aquest canvi. 
 
 
Acord 17/2012, de 26 d’abril de 2012, de la Junta Electoral General, pel qual acorda: 
 

PRIMER.- Aprovar que, per problemes tecnològics que són aliens a la UAB, el vot anticipat per a les eleccions a 
rector o rectora de la UAB es realitzarà, en primera i també en segona volta, exclusivament pel mètode 
tradicional (en suport paper), d’acord amb allò previst a l’article 26 del Reglament Electoral.  
 
SEGON.- Aprovar que els terminis d’aquesta votació anticipada presencial són els següents: 

- En la primera volta de les eleccions: Del 30 d’abril fins el 22 de maig de 2012. 
- En la segona volta de les eleccions: De les 10h. del dia 29 de maig fins a les 12h. del dia 30 de maig de 

2012. 
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TERCER.- Aprovar el procediment per a exercir el vot anticipat presencial en els termes que consten en l’annex 

d’aquests acords. 
 

QUART.- Aprovar que cada Deganat o Direcció de centre decideixin el lloc i l’horari en el qual es podrà exercir 
el vot anticipat presencial, i que es faci pública aquesta informació per al coneixement dels votants. 
 
 
Acord 18/2012, de 26 d’abril de 2012, de la Junta Electoral General, pel qual s’acorda que l’horari 
general d’obertura de les meses electorals, tant en la primera com en la segona volta de les eleccions a rector o 

rectora de la UAB, és de 9:30 a 18:30. En el cas que alguna mesa electoral, per raons justificades, vulgui fer un 
horari diferent de l’acordat l’haurà de sol·licitar a la Junta Electoral General. 
 
 
Acord 19/2012, de 26 d’abril de 2012, de la Junta Electoral General, pel qual s’acorda 
 
PRIMER.- Interpretar, en relació amb el document "Comunicació institucional per a la campanya electoral a 

rector o rectora 2012" (Aprovat per la Junta Electoral General el dia 19 d'abril de 2012), que aquest recull els 
mitjans de comunicació institucionals que es posen a l'abast dels candidats i candidates sense  perjudici 
d'aquells altres mitjans que els degans, directors de centre i directors de departament puguin i vulguin oferir 
com a complementaris. 
 
SEGON.- Encarregar a la secretària general que recordi els degans, directors de centre i directors de 
departament el dictat de l'article 22 del Reglament Electoral de la UAB referent a la regulació de la campanya 

electoral.  
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II. Circulars, instruccions  
i altres resolucions d’àmbit general 

 
 
 
II.1. Instruccions 

[tornar a l’índex] 

 
Instrucció 3/2012, del Gerent, de 16 d’abril de 2012, sobre el funcionament de la llista de substitucions 
del personal interí d’administració i serveis, que tot seguit es transcriu: 
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Instrucció 5/2012, del Vicerector de Personal Acadèmic, de 23 d’abril de 2012, per la qual 

s’estableixen els criteris d’ajust del PDI de la UAB, que tot seguit es transcriu: 
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II.2. Resolucions 
[tornar a l’índex] 

 
Resolució de la rectora, de 19 d’abril de 2012, per la qual la doctora María José Recoder, vicerectora de 
Relacions Institucionals i de Comunicació, assumeixi les funcions atribuïdes fins aquest moment a la vicerectora 

de Política Acadèmica, que tot seguit es transcriu: 
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Resolució del gerent, de 27 d’abril de 2012, sobre la concessió de reduccions de jornada per interès 

particular al PAS de la UAB, que tot seguit es transcriu: 
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III.  Convenis  
institucionals 

 
 
 
III.1. Marc de col·laboració 

[tornar a l’índex] 

 
Conveni de 20 de juliol de 2011, entre la UAB i l’ Institut Català de Ciències Cardiovasculars (ICCC) per 
establi el marc de col·laboració entre la UAB i l’ICCC en matèria de recerca. 

 
Conveni de 21 d’octubre de 2011, entre la UAB i la Universidade Federal do ABC (Brasil) per establir el marc 

de col·laboració en els aspectes acadèmics i d’investigació en matèria institucional, acadèmica i d’investigació. 
 
Conveni de 28 d’octubre de 2011, entre la UAB, l’Ajuntament de Barcelona i l’Escola Massana per establir la 
col·laboració acadèmica en relació als estudis en Arts i Disseny. 

 
Conveni de 21 de novembre de 2011, entre la UAB i la Fundació Universitària del Bages, titular de l’Escola 
Universitària de Ciències Socials, per establir la col·laboració acadèmica en relació a diferents titulacions i 
estudis que condueixen a l’obtenció del títols oficials de Grau en Educació Infantil i de Grau en Gestió 
d’Empreses. 
 
Conveni de 21 de novembre de 2011, entre la UAB i l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents 

(ESAGED) de col·laboració acadèmica. 
 
Conveni de 21 de novembre de 2011, entre la UAB i la Fundació per als Estudis de Prevenció i Seguretat 
Integral (FEPSI) de col·laboració acadèmica. 

 
Conveni de 21 de novembre de 2011, entre la UAB i l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera 
(EUTDH) de col·laboració acadèmica. 

 
Conveni de 23 de novembre de 2011, entre la UAB i la Granja Heura per l’establiment de les condicions per 
a la realització de pràctiques dels alumnes de Veterinària. 
 
Conveni de 15 de desembre de 2011, entre la UAB i la Fundació Universitària del Bages, titular de l’Escola 
Universitària de Ciències de la Salut, per establir la col·laboració acadèmica en relació a diferents estudis que 

condueixen a l’obtenció de títols en Logopèdia, Fisioteràpia, Podologia i Infermeria. 
 
Conveni de 30 de desembre de 2011, entre la UAB, el Departament d'Economia i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya, el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya (AOC), les Universitats 
Públiques Catalanes i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) per a l’impuls i desenvolupament de 
l'administració electrònica de les universitats públiques catalanes i la UOC. 

 

Conveni d’1 de gener de 2012, entre la UAB i l’Ajuntament de Moià per tal d’emmarcar l'actuació en la 
participació en el projecte "Campus Ítaca" de la UAB per a l'any 2012. 
 
Conveni d’1 de gener de 2012, entre la UAB i l’Ajuntment de Berga per tal d’emmarcar l'actuació en la 
participació en el projecte Campus Ítaca – 2012. 
 
Conveni de 15 de febrero de 2012, entre la UAB i l’Ajuntament de Terrassa per tal d’emmarcar l'actuació en 

la participació en el projecte "Campus Ítaca" de la UAB per a l'any 2012. 
 
Conveni de 21 de març de 2012, entre la UAB, l’Institut de Prospectiva i Anàlisi de la Realitat Social Krebs, 
SL (Fai Ecològic) i Actividad Aérea (Grupactiva) per tal de desenvolupar accions de formació i divulgació 
ambiental per institucions, particulars o empreses que desitgen dur a terme accions de responsabilitat social 
ambiental al territori català així com participar en cursos d'observació de la natura. 

 

Conveni de 24 de maig de 2012, entre la UAB i la Cairo University (Egipte-Egipto) memorandum of 
understanding in research, education and training programs. 
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III.2. Específics 
[tornar a l’índex] 

 

Conveni d’1 de setembre de 2011, entre la UAB i la Fundació Hospital Clínic Veterinari (HCV), mitjançant el 
Servei d'Informàtica, per a la provisió d'infraestructura i serveis del programari de gestió Q-Vet. 
 
Conveni de 12 de desembre de 2011, entre la UAB, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya i la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, per a la realització de l'avaluació i acreditació del 
programa Study Abroad. 
 

Conveni de 12 de gener de 2012, entre la UAB i el Royal Ministry of Foreign Affairs - Norwegian (Noruega) 
pel qual s’estableix la col·laboració en el projecte “Conflict and Peacebuilding”. 
 
Conveni de 27 de gener de 2012, entre la UAB i la University of Essex Partnership Agreement between 

Universities regarding EUROPEAN MASTER (DIE) law and Policies of European Integration Constitutional Law 
and Multilevel Constitutionalism. 
 

Conveni de 20 de febrer de 2012, entre la UAB, la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat de 
Barcelona (UB) i l’Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) per establir la col·laboració entre les parts 
per a la realització conjunta del "Màster Universitari en Seguretat Internacional". 
 
Conveni de 3 de març de 2012, entre la UAB, l’Escola de Cultura de Pau i la Evens Foundation – Bèlgica pel 
qual l’Escola de Cultura de Pau desenvoluparà una publicació en pdf que resumeixi les experiències pràctiques 

en relació a la introducció de l’educació sobre la pau a les escoles, dins del marc del “First Peace Education 
Prize” de la Foundation Evens. 
 
Conveni de 15 de març de 2012, entre la UAB i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 
Departament d'Ensenyament, per a la realització de pràctiques d'estudiants en Centres, Serveis Educatius i 
Unitats del Departament d'Ensenyament. 

 

Conveni de 16 de març de 2012, entre la UAB i la Universitat de Barcelona (UB) per a l’organització del 
programa de doctorat conjunt en “Història de la Ciència”. 
 
Conveni de 16 de març de 2012, entre la UAB i la Universitat de Barcelona (UB) per tal d’establir la 
col·laboració per a l'organització del programa de doctorat conjunt de "Biodiversitat". 
 
Conveni de 16 de març de 2012, entre la UAB i la Universitat de Barcelona (UB) per a l’organització del 

Programa de Doctorat conjunt “Informació i Documentació a la Societat del Coneixement”. 
 
Conveni de 30 de març de 2012, entre la UAB i la Universitat de Barcelona (UB) per establir la col·laboració 
entre les parts per a l'organització del Doctorat en Aqüicultura. 
 
Conveni de 30 de març de 2012, entre la UAB i la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona per establir 

la prestació del servei de gestió administrativa dels cursos de l'International Summer School, ISS-UAB. 
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IV.  Estructures bàsiques  
i participació en altres centres 

 
 
 

IV.1. Centres d’estudis i de recerca (CER) 
[tornar a l’índex] 

 
Canvi de denominació del Centre d’Estudis i de Recerca “Institut d’Estudis Internacionals i 
Interculturals” per Centre d’Estudis i de Recerca sobre Àsia Oriental (CERAO) (codificació BADUS: 
1168), segons l’acord 70/2012, de 25 d’abril del Consell de Govern. 
 

 

IV.2. Càtedres 
[tornar a l’índex] 

 
Creació de la Càtedra UAB-SEMCC de Gestió del Coneixement en Medicina de l’Envelliment Fisiològic 
(Codificació BADUS: 2463), a partir del conveni, de data 1 d’abril de 2012, entre la Societat Espanyola de 
Medicina i Cirurgia Cosmètica (SEMCC) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 
 
 

IV.3. Serveis  
[tornar a l’índex] 

 
Creació del Servei de Genòmica i de Bioinformàtica (SGB) com a Servei Cientificotècnic (codificació 
BADUS: 2473), segons l’acord 15/2012, de 18 d’abril, de la Comissió de Transferència de Coneixement i de 
Projectes Estratègics del Consell de Govern. 

 
Baixa del Servei de Genòmica com a Laboratori de Prestació de Serveis (codificació BADUS: 2290), 
segons l’acord 15/2012, de 18 d’abril, de la Comissió de Transferència de Coneixement i de Projectes 

Estratègics del Consell de Govern. 
 
Creació del Servei d’Informació Bibliogràfica i de Documentació Històrica, Llengua, Literatura i Art 
de Catalunya (SIBHIL·LA) com a Servei Cientificotècnic (codificació BADUS: 2447), segons l’acord 
16/2012, de 18 d’abril, de la Comissió de Transferència de Coneixement i de Projectes Estratègics del Consell 
de Govern. 

 
Baixa del Servei de Documentació d’Història Local de Catalunya, com a Laboratori de Prestació de 
Serveis (codificació BADUS: 979), segons l’acord 16/2012, de 18 d’abril, de la Comissió de Transferència de 
Coneixement i de Projectes Estratègics del Consell de Govern. 
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V.  Nomenaments  
i cessaments 

 
 
 
V.1. Equip de govern i equip de suport   

[tornar a l’índex] 

 

V.1.1. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 19 d’abril de 2012, per la qual el senyor Juan Jesús Donaire Benito cessa com a 

adjunt a la vicerectora de Política Acadèmica per als Graus. 
 

Resolució de la rectora, de 19 d’abril de 2012, per la qual la senyora Montserrat Farell Ferrer cessa com a 
vicerectora de Política Acadèmica. 

 
 

 
V.2. Facultats i Escoles  

[tornar a l’índex] 

 
V.2.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 12 d’abril de 2012, per la qual nomena el senyor Manuel Armengol Carrasco 
degà de la Facultat de Medicina. 

 
Resolució de la rectora, de 12 d’abril de 2012, per la qual nomena la senyora Laura Bergés Saura 

coordinadora d’Estudis de Periodisme de la Facultat de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució de la rectora, de 12 d’abril de 2012, per la qual nomena la senyora M. Mercè Corbella Cordomí 
coordinadora d’Estudis del Grau en Geologia de la Facultat de Ciències. 
 
Resolució de la rectora, de 12 d’abril de 2012, per la qual nomena el senyor José María Perceval Verde 
sotscoordinador d’Estudis de Periodisme de la Facultat de Ciències de la Comunicació. 

 
Resolució de la rectora, de 12 d’abril de 2012, per la qual nomena el senyor Joan Reche Estrada 
coordinador d’Estudis adjunt del Grau en Geologia de la Facultat de Ciències. 
 
Resolució de la rectora, de 13 d’abril de 2012, per la qual nomena la senyora María Josefa Sabrià Pau 
secretària de la Facultat de Medicina. 

 
Resolució de la rectora, de 13 d’abril de 2012, per la qual nomena el senyor Carlos Guarner Aguilar 
vicedegà de Docència de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució de la rectora, de 13 d’abril de 2012, per la qual nomena el senyor Juan Minguella Martí vicedegà 
de Relacions amb Institucions Sanitàries de la Facultat de Medicina. 
 

Resolució de la rectora, de 13 d’abril de 2012, per la qual nomena la senyora Maria Cònsul Giribert 
vicedegana de Qualitat Docent i Avaluació de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució de la rectora, de 17 d’abril de 2012, per la qual nomena el senyor Salvador Navarro Soto 
vicedegà d’Alumnes i Mobilitat de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució de la rectora, de 23 d’abril de 2012, per la qual nomena el senyor Joan Nardi Vilardaga 

coordinador de la Unitat Docent de l’Institut Català de la Salut: Hospital Universitari de la Vall d’Hebron. 
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V.2.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 12 d’abril de 2012, per la qual el senyor Joaquim Coll Daroca cessa com a degà 
de la Facultat de Medicina. 

 
Resolució de la rectora, de 12 d’abril de 2012, per la qual la senyora M. Mercè Corbella Cordomí cessa com 
a coordinadora d’Estudis adjunta de la Secció de Geologia de la Facultat de Ciències. 
 
Resolució de la rectora, de 12 d’abril de 2012, per la qual el senyor José María Perceval Verde cessa com a 
coordinador d’Estudis de Periodisme de la Facultat de Ciències de la Comunicació. 
 

Resolució de la rectora, de 12 d’abril de 2012, per la qual el senyor Joan Reche Estrada cessa com a 
coordinador d’Estudis de la Llicenciatura de Geologia de la Facultat de Ciències. 

 
Resolució de la rectora, de 12 d’abril de 2012, per la qual la senyora Laura Bergés Saura cessa com a 
sotscoordinadora d’Estudis de Periodisme de la Facultat de Ciències de la Comunicació. 
 

Resolució de la rectora, de 13 d’abril de 2012, per la qual el senyor Josep Bartomeu Cladera Cerdà cessa 
com a secretari de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució de la rectora, de 12 d’abril de 2012, per la qual el senyor Josep Àngel Bosch Gil cessa com a 
vicedegà d’Hospitals i CAPs de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució de la rectora, de 13 d’abril de 2012, per la qual la senyora Susan Webb Youdale cessa com a 

vicedegana d’Afers Acadèmics de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució de la rectora, de 13 d’abril de 2012, per la qual el senyor Ramon Miralles Basseda cessa com a 
vicedegà d’Economia i d’Innovació Docent de la Facultat de Medicina. 

 
Resolució de la rectora, de 13 d’abril de 2012, per la qual el senyor Josep Nebot Cegarra cessa com a 
vicedegà de Projectes Estratègics de la Facultat de Medicina. 

 
Resolució de la rectora, de 13 d’abril de 2012, per la qual el senyor Carlos Rodrigo Gonzalo de Liria cessa 
com a vicedegà d’Alumnes de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució de la rectora, de 23 d’abril de 2012, per la qual el senyor Manuel Armengol Carrasco cessa com 
a coordinador de la Unitat Docent de l’Institut Català de la Salut: Hospital Universitari de la Vall d’Hebron. 

 
 
 

V.3. Departaments   
[tornar a l’índex] 

 
V.3.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 23 d’abril de 2012, per la qual nomena la senyora Eva Penelo Werner 
coordinadora de Tercer Cicle i coordinadora de la Unitat de Metodologia de les Ciències del Comportament del 
Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut. 
 
 

V.3.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 23 d’abril de 2012, per la qual la senyora Mariona Portell Vidal cessa com a 
coordinadora de Tercer Cicle i coordinadora de la Unitat de Metodologia de les Ciències del Comportament del 
Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut. 
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V.4. Instituts universitaris    
[tornar a l’índex] 

 

V.4.1. Nomenaments 
 
Resolució de la rectora, de 23 d’abril de 2012, per la qual nomena el senyor Juan Rieradevall Pons vocal 

de Comunicació de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals. 
 
 

V.4.1. Cessaments  
 

Resolució de la rectora, de 17 d’abril de 2012, per la qual el senyor Juan Rieradevall Pons cessa com a 
vocal de Comunicació de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals. 
 

 

V.5. Representació en altres institucions   
[tornar a l’índex] 

 

V.5.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 12 d’abril de 2012, per la qual nomena el senyor Xavier Domènech Antúnez 
membre representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió de Seguiment i Revisió del 
Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals 2009-2016 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
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VI. Convocatòries  
i resolucions de places 

 
 
 
VI.1. Personal d’administració i serveis 

[tornar a l’índex] 

 

VI.1.1. Resolucions  
 
Resolució del gerent, de 20 d’abril de 2012, per la qual adscriu, amb caràcter provisional, la senyora Elena 

Gil Villares al Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura de la Facultat de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució del gerent, de 24 d’abril de 2012, per la qual adscriu, amb caràcter provisional, al senyor Mario 
Jiménez Linde, com a gestor a l’Oficina de Treball Campus. 
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