Acord 9/2014 de la Comissió d’Investigació de 10 de setembre de 2014
Extracte del punt 5
Modificació del Reglament del Servei de Biblioteques.
Acord 9/2014, de 10 de setembre de la Comissió d’Investigació.
Vista la proposta de modificació del Reglament del Servei de Biblioteques presentada per la vicerectora
d’Investigació.
Atès que el Reglament del Servei de Biblioteques va ser aprovat per acord de la Junta de Govern de 22 de
novembre de 1989 i modificat per acords del Consell de Govern de 27 de febrer de 2003 i de 9 d’octubre de
2013.
Atesa la necessitat d’adaptar el Reglament del Servei de Biblioteques a les competències que corresponen
als membres de l’equip de govern, les quals actualment estan atribuïdes al comissionat del Rector per a la
Societat de la Informació.
Vist l'article 44.2 del text refós de la normativa UAB en matèria d’investigació que estableix la competència
del Consell de Govern en l’aprovació i modificació dels reglaments dels serveis universitaris a proposta de
les comissions delegades del Consell de Govern.
Vist l’article 16.4.c) de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de
Govern de la UAB, aprovat per acord de data 15 de juliol de 2009, segons redacció de data 14 de març de
2013 segons els quals, pel que fa a les competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li
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 a disposicions normatives en matèria d’investigació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, la
Comissió d’Investigació de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.‐ Informar favorablement la modificació dels articles 3.3, 10, 16.1, 16.2 i 16.4 del Reglament del
Servei de Biblioteques en el sentit que on diu el vicerector o vicerectora d’investigació o el Vicerectorat
d’Investigació ha de dir membre de l’equip de govern amb competències en matèria de biblioteques.
SEGON.‐ Elevar aquests acords al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER.‐ Encarregar la vicerectora 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.

article
3.3

On deia
3.3. Com a servei de la UAB, el Servei de
Biblioteques es compon d’una direcció i d’una
secretaria, la Unitat Tècnica i de Projectes
(UTP), que depèn directament del Servei i les
diverses biblioteques. Aquest servei ha de
seguir les directrius del Vicerectorat
d’Investigació i de la Gerència. Tot i la
dependència orgànica de les biblioteques
respecte de les administracions territorials
definides en l’organigrama de la UAB, totes les
biblioteques depenen funcionalment de la
Direcció del Servei.
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Article 10. El director o directora El director o
directora del Servei de Biblioteques és
nomenat pel rector o rectora de la UAB. El
procés de selecció es regeix per la normativa i
la legislació vigents. El procediment per a
l’elecció es regeix pels articles 160 i 161 dels
Estatuts de la UAB. La persona candidata ha
de reunir les condicions de titulació i de
preparació tècnica específica que requereix el
càrrec. El director o directora del Servei de
Biblioteques depèn orgànicament de la
Gerència i funcionalment del Vicerectorat
d’Investigació. És assistit en les seves funcions
pel subdirector o subdirectora, pel cap o la cap
de la UTP i pels caps de biblioteca.

16.1

16.1. La Comissió General d’Usuaris del Servei
de Biblioteques està formada per:
• El vicerector o vicerectora d’Investigació.
• El gerent o la gerent.
• El director o directora del Servei de
Biblioteques.
• Els coordinadors de les biblioteques.
• Tres bibliotecaris elegits per votació d’entre
tots els membres de les escales tècniques del
Servei de Biblioteques.
• Cinc alumnes, nomenats pel Vicerectorat
d’Investigació, a proposta del Consell
d’Estudiants.

16.2

16.2. La Comissió és presidida pel vicerector o
vicerectora i la resta de membres hi actuen
com a vocals.

16.4

16.4. La Comissió es reuneix preceptivament
un cop l’any, convocada pel director o
directora del Servei de Biblioteques, en nom
del vicerector o vicerectora d’Investigació. La
Comissió també s’ha de reunir quan la meitat
més u dels membres ho sol∙licitin.

Diu
3.3. Com a servei de la UAB, el Servei de
Biblioteques es compon d’una direcció i d’una
secretaria, la Unitat Tècnica i de Projectes
(UTP), que depèn directament del Servei i les
diverses biblioteques. Aquest servei ha de
seguir les directrius del membre de l'equip de
govern amb competències en matèria de
biblioteques i de la Gerència. Tot i la
dependència orgànica de les biblioteques
respecte de les administracions territorials
definides en l’organigrama de la UAB, totes les
biblioteques depenen funcionalment de la
Direcció del Servei.
Article 10. El director o directora
El director o directora del Servei de Biblioteques
és nomenat pel rector o rectora de la UAB. El
procés de selecció es regeix per la normativa i la
legislació vigents. El procediment per a l’elecció
es regeix pels articles 160 i 161 dels Estatuts de
la UAB. La persona candidata ha de reunir les
condicions de titulació i de preparació tècnica
específica que requereix el càrrec. El director o
directora del Servei de Biblioteques depèn
orgànicament de la Gerència i funcionalment
del membre de l'equip de govern amb
competències en matèria de biblioteques. És
assistit en les seves funcions pel subdirector o
subdirectora, pel cap o la cap de la UTP i pels
caps de biblioteca.
16.1. La Comissió General d’Usuaris del Servei
de Biblioteques està formada per:
 El membre de l'equip de govern amb
competències en matèria de biblioteques.
 El gerent o la gerent.
 El director o directora del Servei de
Biblioteques.
 Els coordinadors de les biblioteques.
 Tres bibliotecaris elegits per votació d’entre
tots els membres de les escales tècniques del
Servei de Biblioteques.
 Cinc alumnes, nomenats pel membre de
l'equip de govern amb competències en
matèria de biblioteques, a proposta del
Consell d’Estudiants.
16.2. La Comissió és presidida pel membre de
l'equip de govern amb competències en
matèria de biblioteques i la resta de membres
hi actuen com a vocals.
16.4. La Comissió es reuneix preceptivament un
cop l’any, convocada pel director o directora del
Servei de Biblioteques, en nom del membre de
l'equip de govern amb competències en
matèria de biblioteques. La Comissió també
s’ha de reunir quan la meitat més u dels
membres ho sol∙licitin.

