
 
Consell de Govern 

Sessió:                      
14-3-2012 

Per indicació de la rectora em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el pròxim 14 de març 
de 2012, a les 9.00 hores en primera convocatòria i a les 9.30 hores en segona convocatòria, a la sala de Juntes del Rectorat. 

Punt 1 Aprovació de l'acta de la darrera sessió 

Punt 2 Informe de la rectora. 

Punt 3 
Afers Econòmico-Pressupostaris: 
3.1. Criteris d’ajust del PDI de la UAB 
3.2. Aprovació de la Planificació Econòmica Pluriennal UAB 2011-2014 

Punt 4 

Afers Acadèmics: 
4.1. Aprovació, si escau, del calendari acadèmic per al curs 2012-2013 
4.2. Creació de Màsters universitaris nous 
4.3. Modificació de denominació de Màster universitari 
4.4. Creació de títols nous de màsters i diplomes de postgrau propis 
4.5. Certificats acadèmics electrònics 

Punt 5 

Propostes de normatives: 
5.1. Normatives sectorials: 

a. Adaptació de la regulació dels Estudis de Doctorat al Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen 
els ensenyaments oficials de doctorat 
b.  Modificació dels criteris de reconeixement acadèmic 
c.  Modificació del Text refós sobre TIC 
d. Presentació del document marc per a una nomenclatura universitària de la UAB 
e. Política institucional de la UAB sobre accés obert i proposta de nou reglament sobre dipòsit digital de documents 

5.2. Finalització de l’encàrrec d’actualització, refosa i difusió de textos normatius de la UAB: 
a. Presentació del Text refós de la normativa en matèria d’igualtat 
b. Estat de l’encàrrec d’actualització, refosa i difusió de textos normatius de la UAB 

Punt 6 

Estructures bàsiques i serveis de la UAB: 
6.1. Projecte Alumni UAB 
6.2. Proposta de modificació del Reglament del Consell de Govern i del Reglament Marc de facultats i escoles 
universitàries, departaments i instituts universitaris d'investigació i centres de recerca propis 
6.3. Creació del Centre d’Estudis i de Recerca en Nanociència i Nanotecnologia 

Punt 7 Elecció dels membres del Comitè de Responsabilitat Social 

Punt 8 

Cessions d’espais i d’altres béns de titularitat de la UAB: 
8.1. Cessió d’ús d’espais a l’empresa MARFINA 
8.2. Cessió d’ús d’espais a ENDESA 
8.3. Cessió d’ús d’espais al Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona 
8.4. Proposta al Consell Social en relació a la concreció dels límits econòmics per als actes de  disposició de bens 
patrimonials de la UAB 
8.5. Cessió dels drets sobre una patent als autors/inventors 
8.6. Ratificació de contracte de llicència de Patent Espanyola 
8.7. Conveni amb el CSIC sobre el Laboratori de Proteòmica 

Punt 9 Seguiment dels acords del Claustre 

Punt 10 Presentació Consell d’Estudiants de la UAB 

Punt 11 
Propostes d’Honoris Causa de la UAB: 
11.1. Facultat de Ciències de la Comunicació 
11.2. Facultat de Medicina 

Punt 12 
Convocatòria d’eleccions a rector/rectora de la UAB: 
12.1. Aprovació del Calendari electoral 
12.2. Elecció de tres vacants de la Junta Electoral General 

Punt 13 

Afers de tràmit: 
13.1. Trams de recerca autonòmics del professorat funcionari per períodes fins a 31.12.2010 
13.2. Informació sobre el nou model de la Guia d’avaluació de l’activitat docent de la UAB 
13.3. Fundació Wasu: Canvi en les entitats participants, aprovació dels Estatuts 
13.4. Participació en l’Associació Sui Iuris (Proposta del degà de la Facultat de Dret) 
13.5. Informació sobre el nou model de conveni de cooperació educativa 
13.6. Informació sobre la correcció d’errors en les denominacions de Màsters universitaris 
13.7. Canvis en les entitats participants en el Consorci Centre d’Estudis Olímpics 
13.8. Desenvolupament del Campus d’Excel·lència Internacional UABCEI 
13.9. Previsions tècniques que afecten sessions del Consell de Govern 

   

Isabel Pont Castejón - Secretària General 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 3 de febrer de 2012 
 

Oficina de Coordinació Institucional Universitat Autònoma de Barcelona 


