
Demà 26.03.08 es reuneix el Consell de Govern a la 
Sala de Juntes  a les 9.30 

[continuació de la sessió del 05.03.08 post Mossos]  
a els 8.30 hi ha una crida per pujar al Rectorat 

 
INFORMACIÓ GENERAL 

 
Les reunions del Consell de Govern són gravades en àudio. 

 
 
L’ORDRE DEL DIA  
Punt 1. Aprovació de l'acta de la darrera sessió. [APROVADA A LA REUNIÓ DEL DIA 
5-3-2008] 
 
Punt 2.  Informe del rector. 
Punt 3.  Aprovació de la Convocatòria del programa de premis a 
l'excel·lència investigadora. 
Punt 4.  Participació de la UAB a: 
- l'Associació d'Hospitals Veterinaris Universitaris d'Espanya 
- "Liberated learning consortium" (LLC) 
Punt 5.  Aprovació del nou tractament de càrrecs acadèmics. 
Punt 6.  Informació sobre la igualació del percentatge i del retorn del cànon i 
de l'overhead. 
Punt 7.  Informació sobre la convocatòria d'un programa de càtedres de 
transferència de tecnologia i coneixement. 
Punt 8.  Informació sobre la proposta de la Normativa de serveis 
universitaris. 
Punt 9.  Informació dels treballs de la Comissió ad hoc sobre beques de 
col·laboració. 
Punt 10.  Informació sobre el Parc de Recerca-Esfera UAB. 
Punt 11.  Aprovació de reglaments d'estructures bàsiques de la UAB. 
Punt 12.  Afers de tràmit. 
Punt 13.  Torn obert de paraules. 
 
 
 
QUI HI HA AL CONSELL DE GOVERN ? [VEURE DOCUMENT AD JUNT] 
 
FUNCIONS DEL CONSELL DE GOVERN 
 
Article 3. Competències (EXTRACTE DEL REGLAMENT) 
 

b) Definir, en col·laboració amb el Consell Social,  els criteris i els objectius de la 
planificació estratègica de la Universitat.  

c) Establir les línies programàtiques de la Univers itat, i les directrius i els 
procediments per a aplicar-les. 

d) Regular els assumptes objecte de la seva competència en matèria de planificació 
d'ensenyaments, d’ordenació acadèmica, de planificació i seguiment econòmic i 
pressupostari, i de directrius generals sobre organització de l'admi nistració 
universitària i dels recursos humans. 

e) Fer propostes sobre la implantació, la creació, la supressió o la modificació 
dels ensenyaments conduents a l'obtenció de títols universitaris oficials, i 
elevar-les al Consell Social. 

f) Aprovar la creació de titulacions pròpies i elevar-les al Consell Social.  

g) Aprovar els plans d'estudis de les titulacions  que s'imparteixen a les facultats i 
les escoles de la Universitat i als centres adscrits i vinculats, i informar-ne al Consell 
Social.  

h) Fer propostes sobre la creació, modificació i supressió de facultats i d'escoles; sobre 
la creació, supressió, modificació, adscripció i desadscripció d'instituts universitaris 
d'investigació, i també sobre  l'adscripció i desadscripció, vinculació i desvinculació 
de centres de titularitat pública o 

privada que imparteixin estudis conduents a l'exped ició de títols universitaris  i 
elevar-les al Consell Social. 

l) Establir, amb la participació del Consell Social , els criteris bàsics per a 
elaborar el pressupost anual i elevar a l'esmentat òrgan la proposta de 
programació econòmica pluriennal i de pressupost an ual. 
 
 
 
 
 

PER TANT AMB CARÀCTER GENERAL , EL CONSELL DE 
GOVERN TÉ RESPONSABILITAT DIRECTA SOBRE: 
 

- La cobertura de llocs de treball amb beques i programes de 
col·laboració universitat-empresa- 

- La política de privatització dels serveis de la universitat 
- La política de personal de la universitat 
- L’aplicació acrítica i antidemocràtica de l’Espai Europeu 

d’Ensenyament Superior. 
 
AMB CARÀCTER ESPECÍFIC, EL CONSELL DE GOVERN TÉ 
RESPONSABILITAT DIRECTA SOBRE  

- la càrrega dels Mossos d’Esquadra, donat que va dona r 
suport explícit a la sessió del dia 5.  

- TÉ RESPONSABILITAT DIRECTA SOBRE LA MANCA DE 
RESPOSTES ALS ESTUDIANTS REUNITS AL RECTORAT 
EL DIA 5. 

 
 
 


