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Votació de les propostes que han estat presentades per part de claustrals a l’empara 
de l’article 14 del Reglament del Claustre, i que han estat admeses per la Mesa del 
Claustre per a ser incloses en el punt 6 de l’ordre del dia de la sessió del Claustre del 
20 de desembre de 2011 (transcrites de forma literal): 
 

A) DE CARÀCTER ACADÈMIC 
 

Proposta 1 
 
Resolució del Claustre de la UAB sobre la Franja Extralectiva 
 

Mitjançant aquesta resolució el Claustre de la UAB insta a la Comissió d’Estudis de Grau de la 
UAB a elaborar una reforma en la normativa acadèmica que garantitzi: 
 
Que s’alliberi de forma homogènia a totes les facultats i escoles universitàries d’un mateix 
campus dues hores lectives de qualsevol càrrega acadèmica per a la realització d’activitats 
socioculturals i d’associacionisme universitari. Deixant clar que aquestes dues han de coincidir en 
dia i hora en dites facultats i escoles universitàries. 
 

VOTACIÓ:  
Sí: 61 

No: 64 

Blanc: 1 

Nul: 1 

 
Proposta 2 
 
Resolució del Claustre de la UAB sobre la Normativa de Permanència 
 
Mitjançant aquesta resolució el Claustre de la UAB insta a la Comissió d’Estudis de Grau de la 
UAB a elaborar una reforma en la normativa acadèmica que garanteixi: 
 
- Que tota persona matriculada en una assignatura tingui dret a dues convocatòries d’examen 
durant aquell curs acadèmic, com es va aprovar a l’article 4 de la Normativa de permanència 
dels estudiants de la UAB aprovat pel Consell Social del 16 de juliol de 2004, independentment 
de cursar diplomatura, llicenciatura i grau. 
 

- Que la qualificació de “No presentat” en l’acta final d’avaluació no impliqui exhaurir els drets 
inherents a la matrícula de l’assignatura o al mòdul que són objecte d’avaluació. Comptant així 
amb la modificació de l’article 3.5 de la Normativa sobre règim de permanència als estudis 
oficials de grau i de màster de la UAB aprovada a la sessió ordinària del Consell Social de la UAB 
del dia 20 de juny de 2011 (acord 18/2011). Com també la modificació de l’article 6.8 de la 
Normativa d’avaluació dels estudis de la UAB, acordat al Consell de Govern de 30 de setembre 
de 2010 i modificat per l’acord de 17 de novembre de 2010. De tal manera que el “No presentat” 
no equivalgui a un suspens, com mostra l’ANNEX I de la mateixa normativa. 
 

- Que als estudis de grau no hi hagi límit de canvis de règim de dedicació. Aquest canvi de règim 
de dedicació s’aplica a l’expedient en el moment de formalitzar la matrícula del curs acadèmic 
per al qual se sol·licita. Així com la possibilitat de modificació a mig curs acadèmic, si les causes 
són degudament justificades. Declarant el desig de modificació de l’article 2.4 de la Normativa 
sobre règim de permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB aprovat a la sessió 
ordinària del Consell Social de la UAB del dia 20 de juny de 2011 (acord 18/2011). 
 

- Que dins els terminis que es fixin al calendari acadèmic administratiu per a canvis de matrícula 
es pugui sol·licitar l’anul·lació total o parcial d’una matrícula. Aquesta anul·lació dóna dret a la 
devolució de l’import de la matrícula. Modificant així l’article 3.6 de la Normativa sobre règim de 
permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB aprovada a la sessió ordinària del 
Consell Social de la UAB del dia 20 de juny de 2011 (acord 18/2011). 
 

- Que els estudis de grau, independentment del seu règim de dedicació, tal i com hem exposat al 
punt anterior, no disposin de limitacions referides a la durada dels seus estudis. 
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- Que la Universitat elabori informes anuals sobre l’aplicació d’aquesta normativa elevant-los al 
Claustre, modificant així l’article 10 de la Normativa sobre règim de permanència als estudis 
oficials de grau i de màster de la UAB aprovada a la sessió ordinària del Consell Social de la UAB 
del dia 20 de juny de 2011 (acord 18/2011). 
 

VOTACIÓ:  
Sí: 48 

No: 73 

Blanc: 6 

Nul: - 

 
Proposta 3 
 
El Claustre demana a la Comissió de Grau i al Consell de Govern una revisió de la normativa en 
la direcció d’eliminar l’obligació de matriculació de les assignatures suspeses el curs anterior en 
la mesura en que d’aquesta manera afavorim que l’estudiant pugui evitar el pagament de crèdits 
amb un alt cost, deixant-los en tot cas per quan la seva situació econòmica sigui més favorable. 
 
VOTACIÓ:  
Sí: 51 

No: 71 

Blanc: 5 

Nul: - 

 

Proposta 4 
 
Mitjançant aquest escrit, havent aconseguit les signatures necessàries, preguem a la Mesa del 
Claustre que inclogui a l’ordre del dia 20 de desembre de 2011 la següent 
 
Proposta d’acord del Claustre de la UAB sobre eliminació de l’obligació de matricular-se a 
assignatures troncals i obligatòries suspeses 
 
Mitjançant aquest acord, el Claustre de la UAB insta al Consell de Govern i a la Comissió 
d’Estudis de Grau que se’n deriva per tal de que adoptin les modificacions normatives pertinents 
per tal d’eliminar l’obligació de matricular-se a assignatures troncals i obligatòries suspeses.  
 
VOTACIÓ:  
Sí: 53 

No: 69 

Blanc: 5 

Nul: - 

 
B)  DE GESTIÓ 
 
Proposta 5 
 
Proposta de moció per debatre i passar a votació: 
 
Demanar la suspensió de les retribucions variables per objectius corresponent als/les 
vicegerents, i caps d’àrea o servei de la UAB que les percebis, per ser complements opaques, 
arbitràries, i injustes i contradictòries amb les mesures adoptades per reduir la despesa de 
Capítol I. 
 
VOTACIÓ:  
Sí: 76 

No: 47 

Blanc: 3 

Nul: - 
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Proposta 5 Bis 
 
Resolució del Claustre de la UAB sobre les restriccions per fer foc 
 
Mitjançant aquesta resolució el Claustre de la UAB insta al Consell de Govern que elimini la 
restricció de fer foc durant tot l’any i apliqui la normativa vigent de la Generalitat de Catalunya 
(Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals) 
que permet fer foc (article 14 d’aquest Decret), sota unes condicions, del 16 d’octubre al 14 de 
març. 
 

O que, en cas contrari: 
 

Es mantingui la prohibició de fer foc tal com diu el Pla d’autoprotecció general del Campus de 
Bellaterra (versió 7.0 del 30.5.2008) sempre i quan es permetin excepcions complint l’article 
10.4 de Reglament d’ús públic dels espais agroforestals del campus de Bellaterra de la UAB del 
27 de setembre de 2006. 
 
Presentem aquesta resolució atès que: 
 

- Tot i que la UAB està considerada com a zona forestal, hi ha llocs (com la Plaça Cívica, el Pati 
de Lletres, entre altres) on el ris és mínim. 

 

- En determinats casos, el foc és l’única possibilitat de realitzar certes activitats obertes a tothom 
com la Castanyada o la cocció de plats tan típics i tradicionals com els calçots. 
 
 

- La realització d’aquestes activitats genera una nova font d’ingressos que permetria millorar de 
forma considerable l’autogestió i llibertat econòmica de diversos col·lectius. 

 
VOTACIÓ:  
Sí: 37 

No: 81 

Blanc: 10 

Nul: - 

 
C) ECONÒMIQUES 
 

Proposta 6 
 
Proposta d’acord del Claustre de la UAB sobre la matrícula de màster dels estudiants 
extracomunitaris 
 
Mitjançant aquest acord el Claustre de la UAB insta al Consell de Govern i al Consell Social a 
eliminar el recàrrec en el preu de matrícula dels estudiants extracomunitaris no residents, de 
manera que el cost de la matrícula quedi igual per a tots els estudiants, independentment de la 
seva procedència. 
 

VOTACIÓ:  
Sí: 56 

No: 68 

Blanc: 3 

Nul: - 

 

Proposta 7 
 
Proposta d’acord del Claustre de la UAB sobre supressió de l’aplicació de la taxa de serveis 
específics i suport a l’aprenentatge al personal investigador en formació (PIF) 
  
Mitjançant aquest acord el Claustre de la UAB insta al Consell de Govern i al Consell Social per 
tal que adoptin els acords o normes pertinents, a fi de donar compliment a la legalitat vigent, per 
suprimir definitivament l’aplicació de la taxa de serveis específics i suport a l’aprenentatge al 
personal investigador en formació (PIF), tenint en compte a aquest respecte el que disposa 
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l’article 10.g del Reial Decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de 
l’Estudiant Universitari, i donada la inadequació jurídica de l’aplicació d’aquesta taxa al PIF que 
ha quedat palesa amb l’adoptació de l’Acord 28/2011, de 8 de juliol, de la Comissió Econòmica 
del Consell Social pel qual “la UAB assumeix el cost del preu en concepte de serveis específics i 
de suport a l’aprenentatge al personal investigador en formació aplicable al curs 2011-2012”. 
 
VOTACIÓ:  
Sí: 97 

No: 26 

Blanc: 4 

Nul: - 

 
Proposta 8 
 
Instem al Claustre de la Universitat Autònoma de Barcelona així com al Consell de Govern, 
Consell Social, Equip de Govern i juntes de facultats del centre a subscriure un comunicat 
representant tota la Comunitat Universitària on quedi palesa l’oposició al continu increment de 
preus públics que planteja la Generalitat. 
 
Que es demani a la Generalitat proporcionalitat i coherència en la seva actuació envers les 
polítiques d’increment de preus en la mesura en que el cost dels estudis s’incrementà l’any 
passat en un 10%. 
 
VOTACIÓ:  
Sí: 97 

No: 27 

Blanc: 2 

Nul: - 

 

Proposta 9 
 

El Claustre demana a la Comissió d’Economia, al Consell de Govern i al Consell Social que la taxa 
de suport a l’aprenentatge no es cobri a estudiants que gaudeixin de la beca general o 
d’exempcions de matrícula, en bases a una especial situació de necessitat. 
 

VOTACIÓ:  
Sí: 76 

No: 41 

Blanc: 11 

Nul: - 

 

Proposta 10 
 
El Claustre demana a la Comissió d’Afers d’Estudiants, la Comissió d’Economia i el Consell de 
Govern que les beques de col·laboració no mantinguin la retallada del 15% sobre la quantitat del 
curs passat, reduint aquest percentatge, en tot cas, al 5%. D’aquesta manera la retallada 
s’igualaria a la que ha patit el personal funcionari. 
 

VOTACIÓ:  
Sí: 82 

No: 31 

Blanc: 5 

Nul: 1 

 
Proposta 10 Bis 
 
Proposta de moció per debatre i passar a votació: 
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Davant de les mesures de retallades pressupostàries dels serveis públics imposades des de la 
Generalitat i executades en l’àmbit universitari, pels Equips de Govern de les universitats 
públiques catalanes, aquest Claustre: 
 
Manifesta que rebutja totalment aquestes retallades i es manifesta a favor d’impulsar les 
mesures necessàries per frenar un atac intolerable a un dret social bàsic com és el dret a 
l’ensenyament públic de qualitat. 
 
A tal efecte, insta a l’Equip de Govern i al Consell Social a actuar de la mateixa manera. 
 

VOTACIÓ:  
Sí: 105 

No: 18 

Blanc: 3 

Nul: - 

 
D) D’ALTRES 
 
Proposta 11 
 
Proposta d’acord del Claustre de la UAB sobre la representació dels doctorands de la UAB com a 
personal investigador en formació 
 
Mitjançant aquest acord el Claustre de la UAB insta a la seva rectora, Sra. Ana Ripoll Aracil, a 
prendre la iniciativa de reforma dels reglaments i normatives pertinents per tal d’adequar a la 
legislació vigent la representació del col·lectiu de doctorands de la UAB en el si del Consell de 
Govern i les seves comissions delegades i del Consell Social i les seves comissions. En el sentit 
de que qualsevol persona matriculada a un programa de doctorat de la UAB ha d’estar 
representada davant dels òrgans esmentats sota la categoria de “Personal investigador en 
formació”, en substitució de la categoria d’”Estudiant de doctorat”. Tot garantint que els 
representants del personal investigador en formació constitueixin al menys el 8% del total de 
membres que composen el Consell de Govern i les Comissions d’Economia i d’Organització, 
d’Investigació, de Personal Acadèmic i d’Estudis de Postgrau; i garantint la presència d’un 
representant del personal investigador en formació al Plenari del Consell Social de la UAB i a les 
Comissions Econòmica i Acadèmica. 
 
VOTACIÓ:  
Sí: 68 

No: 48 

Blanc: 12 

Nul: - 

 
Proposta 12 
 
El Claustre demana l’inici d’un procés per a la creació d’una carta de drets i deures dels 
estudiants vehiculada a través del Consell d’Estudiants de la UAB. 
 
VOTACIÓ:  
Sí: 102 

No: 13 

Blanc: 6 

Nul: - 

 

Proposta 13 
 
El Claustre demana l’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. 
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VOTACIÓ:  
Sí: 89 

No: 19 

Blanc: 12 

Nul: 1 

 

Proposta 14 
 

El Claustre demana una millora dels serveis de transport de la universitat que connecten amb 
l’estació de RENFE durant les hores puntes. 
 

VOTACIÓ:  
Sí: 107 

No: 10 

Blanc: 4 

Nul: - 

 


