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4. Aprovació, si escau, de la proposta de preu per serveis de suport a 
l’aprenentatge per al curs acadèmic 2011-2012. 

 

 
 
SSEERRVVEEIISS  DDEE  SSUUPPOORRTT  AA  LL’’AAPPRREENNEENNTTAATTGGEE  PPEERR  AALL  CCUURRSS  AACCAADDÈÈMMIICC  22001111--22001122..  
PPRROOPPOOSSTTAA  DD’’AACCOORRDD  
 
EXPOSICIÓ  DE  MOTIUSEXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 
Vist que en la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 20 de maig 
de 2010 s’aprova, en acord núm. 17/2010, el preu dels serveis de suport a 
l’aprenentatge per al curs 2010-2011, per un import de 40 euros. 
 
Vist que en la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 10 de febrer de 
2011, en el marc del seguiment dels acords del Claustre de la UAB del 16 de 
desembre de 2010 aprova, en acord núm. 7/2011, que: 
 
- La Comissió entén que procedeix mantenir la validesa de l’acord 17/2010 

pres per la Comissió reunida el dia 9 de juliol de 2010. 
- La Comissió recomana el vicerectorat de Política Econòmica i Organització 

que estudiï la possibilitat de que l’import del preu de serveis de suport a 
l’aprenentatge s’apropi el més possible al cost real unitari dels serveis de 
suport a l’aprenentatge i que, en aquest sentit, presenti les conclusions 
corresponents en una propera reunió. 

 
Vista la proposta del vicerector de Política Econòmica i d’Organització de fixar 
en 70 euros el preu del serveis de suport a l’aprenentatge per al curs acadèmic 
2011-2012. 
 
Atès l’article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de 
Catalunya. 



 
Atès l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del 
Consell Social de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent  
 
PROPOSTA  D’ACORD  (Acord  10/2011):PROPOSTA D’ACORD (Acord 10/2011):  

 
Aprovar el preu del serveis de suport a l’aprenentatge per al curs acadèmic 
2011-2012 per un import de 70 euros.  
  



ACORD D’APROVACIÓ DE PREU PER SERVEIS DE SUPORT A L’APRENENTATGE. 
CURS 2011-2012  
 
ANTECEDENTS  
 
En la Comissió Econòmica del Consell Social celebrada el 9 de juliol de 2010, es va aprovar la 
incorporació dels serveis de suport a l’aprenentatge per un preu de 40€ pel curs 2010-2011. 
 
Segons el seguiment dels acords del Claustre del 16 de desembre de 2010, la Comissió 
Econòmica va recomanar a la UAB que estudiï la possibilitat de que l’import del preu dels serveis 
de suport a l’aprenentatge s’apropi el més possible al cost real unitari dels mateixos. 
 
En aplicació d’aquesta recomanació la es presenta  el document annex amb el contingut dels 
serveis i del seu cost pel qual el cost real és de 86,80€. 
 
 
 
FONAMENTS DE DRET  
 
1. El Decret 98/2010, de 20 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les 
universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2010-2011, 
estableix al seu article 1.3 “Els consells socials de les universitats públiques de Catalunya fixen els 
preus pels conceptes següents:  
[...] b) La contraprestació per serveis específics i de suport a l’aprenentatge, i la contraprestació 
pels materials didàctics específics en els sistemes metodològics que impliquen semipresència en 
els estudis. 
 
2. L’article 89 lletra i) de la Llei 1/2003, d’Universitats de Catalunya, estableix que corresponen al 
consell social, en matèria econòmica, pressupostària i patrimonial, les funcions següents: i) Aprovar 
els preus dels ensenyaments propis de la universitat, els dels cursos d’especialització, amb llurs 
possibles exempcions i bonificacions, i els dels serveis de la universitat. 
 
En virtut del que precedeix, a proposta del vicerector de política econòmica i d’organització es pren 
el següent:  
 
 
ACORD  
 
1. Establir el preu dels serveis de suport a l’aprenentatge, per al curs 2011-2012, en 70€. 
 
 
 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 4 de març 2011 
 



Centre d'Atenció i Suport informàtic (imputat només un 10%) 79.264                       

237.289                     

Subtotal atenció i suport informàtic i documentació i informació acadèmica 316.553                  

Catàleg per a la consulta dels fons (Millenium + portades de Syndetic) 36.250                      
Metacercador de revistes i bases digitats (Trobador) 27.325                      
Dipòsit Digital de Documents (DDD) de la UAB per accedir als dipòsits digitals consorciats 13.743                      

Cost de la biblioteca digital 2.502.376                  

Subtotal serveis que ofereixen les biblioteques de la UAB 2.579.694               

Total dels serveis de suport a l'aprenentatge 2.896.247         
Per Alumne (grau, postgrau i doctorat) 86,80 €

Proposta incorporada al Pressupost 2011 70,00 €

Cataleg de serveis de suport a l'aprenentatge

Documentació i informació acadèmica
(Carpeta, agenda, bossa SAF, guia electrònica del Centre, serveis d'atenció a la matrícula, material 
informatiu)


