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1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior. 
2. Informe del rector. 
3. Temes informatius. 
 3.1 Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió del 17/11/2009. 
 3.2 Nomenaments del rector 
4. Eleccions dels representants del Consell de Govern al Consell Social.   
5. Adaptació a la LOMLOU de l'article 67 dels Estatuts, relatiu a les eleccions a rector o rectora, i la 

resta de normativa que el desenvolupa   
6. Proposta de convocatòria d'eleccions a rector o rectora de la UPC  
7. Designació de membres del consell del Centre de Cooperació per al Desenvolupament  
8. Ratificació d'acords i informació de les comissions del Consell de Govern i de  

les comissions estatutàries. 
  Comissió d'Economia i Infraestructures   
 8.1 Informació sobre la tresoreria a 30 de novembre de 2009   

8.2 Informació sobre els estats financers agregats de l'exercici 2008 i informe 
d'auditoria   

 8.3 Aprovació de l'expedient d'alteració del pressupost 003/09   
8.4 Aprovació del nou procediment d'assignació de pressupost descentralitzat per a la 

despesa de telefonia fixa   
 8.5 Aprovació de tarifes 2010   
  Comissió de Docència i Estudiantat    

8.6 Documentació dels plans d'estudis de grau verificats i implantats al curs 2009/2010: 
memòries definitives, pla d'estudis per assignatures, pla d'adaptació i informe de 
viabilitat   

8.7 Sol·licitud de verificació del títol universitari oficial de Grado en Ingeniería Civil 
(ETSECCPB).   

8.8 Sol·licitud de verificació del títol universitari oficial de Grado en Ingeniería de la 
Construcción (ETSECCPB).   

8.9 Sol·licitud de verificació del títol universitari oficial de Grado en Ingeniería 
Geológica (UPC-UB.)   

8.10 Sol·licitud de verificació del títol universitari oficial de Grado en Ingeniería en 
Tecnologías Aeroespaciales (ETSEIAT).   

8.11 Sol·licitud de verificació del títol universitari oficial de Grado en Ingeniería en 
Vehículos Aeroespaciales (ETSEIAT)   

8.12 Sol·licitud de verificació del títol universitari oficial de Grado en Ingeniería en 
Tecnologías Industriales (ETSEIB i ETSEIAT)   
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8.13 Sol·licitud de verificació del títol universitari oficial de Grado en Ingeniería de 
Materiales (ETSEIB) 

8.14 Sol·licitud de verificació del títol universitari oficial de Grado en Ingeniería Química 
(ETSEIB) 

8.15 Sol·licitud de verificació del títol oficial de Màster Universitario Europeo en Análisis de 
Políticas Agrarias, Alimentarias y Medioambientales / European Master in Agricultural, 
Food and Environmental Policy Analysis (AFEPA) (ESAB) 

8.16 Sol·licitud de verificació del títol oficial de Màster en Ingeniería Fotónica, Nanofotónica 
y Biofotónica / Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics. 
Dept. Física i Enginyeria Nuclear  

8.17 Sol·licitud de verificació del títol universitari oficial de Grado en Ingeniería Marina 
(FNB) 

8.18 Sol·licitud de verificació del títol universitari oficial de Grado en Ingeniería Náutica y 
Transporte Marítimo (FNB) 

8.19 Sol·licitud de verificació del títol universitari oficial de Màster en Matemática 
Avanzada e Ingeniería Matemática (FME) 

8.20 Sol·licitud de verificació del títol universitari oficial de Màster Europeo en 
Computación Distribuida (Dpt. Física i Enginyeria Nuclear) 

8.21 Sol·licitud de verificació del títol universitari oficial de Grado en Arquitectura 
(ETSAV i ETSAB) 

8.22 Sol·licitud de verificació del títol universitari oficial de Grado en Ingeniería 
Informática (EPSEVG) 

8.23  Sol·licitud de verificació del títol universitari oficial de Màster de Seguridad y Salud 
en el trabajo: Prevención de Riesgos Laborales (ETSEIB-EPSRL) 

8.24 Procediment per a l’aprovació i la implantació dels màsters Erasmus Mundus 
8.25 Procediment per a l’aprovació i la implantació dels doctorats Erasmus Mundus 
  Comissió de Personal i Acció Social   
8.26 Informació sobre la resolució de la convocatòria d'ajuts per ascendents o cònjuges 

amb dependència de grau III establerta al PLAS   
8.27 Convocatòria de llicències sabàtiques 2010   
8.28 1a convocatòria 2010 d'ajuts a la mobilitat externa del PDI 
8.29 Modificacions RLT PAS-F  
8.30 Personal d'investigació vinculat 
8.31 Esmenes a la resolució de la concessió de llicències sabàtiques 2009 i d’ajudes a la 

mobilitat externa del PDI 2009-2 
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   Comissió de Recerca   
8.32 Convocatòria d'ajuts postdoctorals de la UPC 2010   
8.33 Procés de la gestió de la morositat en la recerca   
8.34 Procés de concessió de disponibilitat econòmica   
8.35 Centre d’Innovació Tecnològica de la UPC: Estatuts i reglament 
8.36 Proposta de creació de l'spin off GENOMVISIO, S.L.  

9. Assumptes de tràmit   
10. Torn obert d'intervencions   

 
 
   
 
* 1a convocatòria 10:00 hores, 2a convocatòria 10:10hores. L’horari previst de la sessió serà fins a les 14:00 hores. 
 


