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CONSELL SOCIAL 

Acord 25/2004, de 19 de novembre, pel qual s'aproven els Criteris Bàsics del Consell  Social  per a l'elaboració del
pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l'exercici 2005.

Acord 26/2004, de 19 de novembre, pel qual s'aprova la participació de la UAB en el Consorci Observatori Català del
Paisatge.

Acord 27/2004, de 19 de novembre, pel qual s'aprova l'adscripció de l'Institut Universitari  de Qualitat Assistencial i
Seguretat  Clínica  Avedis  Donabedian  (IUQUAS)  de  la  Universitat  Autònoma  de  Barcelona.

Acord 28/2004, de 19 de novembre, pel qual s'aproven les condicions financeres de l'endeutament en concepte del
PIU de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l'exercici 2004, d'import 11.600.001€.

Acord  29/2004,  de  19  de  novembre,  pel  qual  s'aprova  l'assignació  de  complements  retributius  autonòmics  de
docència i de recerca.

Acord 30/2004, de 19 de novembre, pel qual s'aprova la resolució de les sol·licituds d'ajuts econòmics, presentats al
Consell Social de la UAB.

Acord 31/2004, de 19 de novembre, pel qual s'aproven els criteris de concessió d'ajuts que es presentin al Consell
Social de la UAB.

Acord  32/2004,  de  19  de  novembre,  pel  qual  s'aprova  el  perfil  i  la  proposta  de  contractació  d'un  becari  per  a
l'elaboració d'un estudi sobre la situació actual de la relació Universitat/Societat.

COMISSIÓ ACADÈMICA DEL CONSELL SOCIAL

Acord 8/2004, de 25 de novembre, pel qual s'aprova la concessió de les beques de la matrícula corresponent al curs
acadèmic  2004-2005  per  als  estudiants  de  Graduat  Superior  en  Estudis  Internacionals  i  Interculturals.

Acord 9/2004, de 25 de novembre, pel qual s'aprova la concessió de les beques de col.laboració amb departaments
destinades a alumnes de la titulació de Biotecnologia, per al curs acadèmic 2004-2005.

Acord 10/2004 de 25 de novembre, pel qual s'aprova el calendari acadèmic del Consell Social de gener a juliol de
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2005.

CLAUSTRE

Manifest  del  Claustre  en  relació  a  l'agressió  d'un  membre  de  la  comunitat  universitària

El  Claustre  de  professors,  alumnes i  personal  d'administració  i  serveis  de la  UAB,  assabentat  de  la  brutal  agressió
física  que  per  part  de  persones  desconegudes  ahir  al  matí  va  patir  el  professor  Lluís  Cabero  Roura,  catedràtic
d'Obstetrícia i Ginecologia en la Unitat Docent de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona, 

Manifesta el seu rebuig i la més enèrgica condemna d'aquest acte criminal,

Lamenta  que  en  una  societat  lliure  i  democràtica  com  la  nostra  s'hagi  produit  un  fet  tan  greu  contra  la  integritat
personal,  el  lliure  desenvolupament  de  las  tasques  assistencials  i  docents,  i  la  convivència  pacífica,

Expressa el seu ple suport a l'afectat, família, i companys, i 

Demana  a  l'autoritat  governativa  que  esbrini  els  autors  i  eventuals  incitadors  de  l'agressió,  i  a  les  autoritats
universitàries  i  assistencials,  que  adoptin  mesures  urgents  per  millorar  les  condicions  de  seguretat  dels  centres
docents i assistencials.

Acord 3/2004, de 24 de novembre, pel qual s'elegeixen els representants dels estudiants del Claustre al Consell de
Govern, que tot seguit s'indiquen:

Laura Bunyol Bartrina
Nícola Duran Gurnsey
Caterina Pijuan Folguera
Inaldo Seixas Cruz 

Acord  4/2004,  de  24  de  novembre ,  pel  qual  s'aprova  l'informe  del  rector.  Línies  generals  de  la  política  de  la
Universitat.

CONSELL DE GOVERN 
Acord 72/2004, de 10 de novembre, pel qual s'acorda nomenar el doctor Peter Josef Ell doctor honoris causa de la
UAB.

Acord 73/2004, de 10 de novembre, pel qual s'acorda nomenar el doctor Roberto Torretti doctor honoris causa de la
UAB.

Acord 74/2004, de 10 de novembre, pel qual s'acorda:

1.  Aprovar  la  modificació  del  Programa  d'anys  sabàtics  per  al  professorat  universitari  de  la  UAB,  que  amb  les
modificacions introduïdes queda redactat de la manera que tot seguit ers transcriu:

Preàmbul.

El desembre de 1996, la Junta de Govern aprovà la proposta de la Comissió de Professorat de crear un
programa d'anys sabàtics per al professorat universitari de la UAB que fa 25 anys o més que presta els
seus serveis a la institució.

Malgrat que l'experiència del programa vigent ha estat globalment satisfactòria, l'anàlisi dels resultats fa
pensar  que  cal  potenciar  l'ús  de  l'any  sabàtic  en  el  mateix  sentit  dels  que  es  gaudeixen  en  les
universitats de més gran prestigi. En particular, és important tendir a enfortir la mobilitat internacional del
nostre  professorat  com  a  resultat  de  disposar  d'un  any  sense  tenir  responsabilitats  acadèmiques  de
gestió, docència i recerca habituals.

D'altra banda, la Universitat vol continuar fent l'esforç econòmic i institucional necessari per a promoure
accions, com la de l'any sabàtic, que permetin millorar la qualitat del seu professorat. No obstant això, i
amb independència dels criteris proposats per a establir prioritats entre les demandes que es puguin fer,
continua sent necessari que el temps de servei docent i de recerca a la UAB esdevingui un requisit per a
poder participar en el Programa d'Anys Sabàtics, a fi de garantir-ne la sostenibilitat econòmica. Tot i així,
també  és  cert  que  alguns  membres  de  la  nostra  comunitat  han  passat  períodes  de  temps  en  altres
Universitats prestant un servei a la comunitat científica i s'han incorporat a la nostra Universitat amb un
bagatge important.  Es  convenient  doncs que aquests professors puguin  gaudir  també d'un període de
sabàtic  comptant  però  que  la  seva  dedicació  hagi  sigut  principalment  a  la  nostra  Universitat.
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La  convocatòria  d'enguany  parteix  de  pressupostar  un  nombre  fix  d'anys  sabàtics  per  curs  acadèmic,
prou  ampli  per  a  permetre  un  programa  potent  i  d'abast  similar  al  que  és  vigent,  i  inclou  alhora  uns
criteris que permetin d'establir prioritats entre les sol·licituds. La quantitat de professors que s'ha previst
que gaudeixin d'any sabàtic serà, com a màxim, de 40 per convocatòria.

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objectius.
Els  objectius  de  la  present  convocatòria  del  Programa  d'Anys  Sabàtics  són  els  següents:
a.  Fomentar  i  estendre la  mobilitat  del  professorat  de  la  UAB cap a  institucions de prestigi  reconegut.
b. Facilitar l'actualització i el reciclatge dels coneixements científics.
c.  Potenciar  el  disseny,  la  creació  i  l'aprenentatge  de  noves  tècniques  i  metodologies  docents  i  de
recerca.
d. Contribuir a intensificar les activitats de recerca del professorat.
e. Oferir la possibilitat d'obrir i desenvolupar noves línies de recerca.

Article 2. Requisits.
1.  Podrà  participar  en  la  convocatòria  del  Programa el  professorat  ordinari  que  compleixi  els  requisits
següents:
a.  Haver  prestat  25  anys  de  serveis  a  la  Universitat,  15  dels  quals,  almenys,  hauran  de  ser  a  la
Universitat Autònoma de Barcelona.
b.  Tenir  dedicació  a  temps complet  o  equivalent  en l'actualitat  i  durant  els  cinc  cursos immediatament
anteriors al compliment del requisit previ.
c.  No  haver  estat  sancionat  per  cap  expedient  disciplinari  per  part  de  la  Universitat  Autònoma  de
Barcelona durant els últims cinc anys.
d. Proposar una visita d'una durada mínima d'un trimestre a una universitat o a una institució de recerca
de prestigi reconegut.
2.  Als  efectes  d'aquest  Programa,  s'entén  per  professorat  ordinari  el  professorat  funcionari  doctor  i  el
professorat doctor contractat amb caràcter indefinit.
3.  Sense  perjudici  del  que  preveu  la  Disposició  Addicional  Primera  d'aquest  document,  el  professorat
amb  dedicació  assistencial  en  places  vinculades  no  podrà  participar  en  aquests  convocatòria  del
Programa d'Anys Sabàtics.

Article 3. Presentació de sol·licituds.
1. Les persones interessades en participar en el Programa d'Anys Sabàtics hauran de fer arribar la seva
sol·licitud  al  Vicerectorat  de  Professorat  en  el  termini  que  s'assenyali  a  la  convocatòria  corresponent.
2. Juntament amb la sol·licitud, les persones interessades hauran de presentar la documentació següent:
a. Currículum normalitzat
b. Memòria de les activitats que durà a terme durant l'any sabàtic
c.  Certificat  de  la  universitat  o  de  la  institució  de  recerca  que  acollirà  al  sol·licitant,  en  què  s'expressi
l'acceptació de la visita per la durada sol·licitada

Article 4. Criteris de priorització.
1. Les sol·licituds es valoraran d'acord amb els criteris següents:
a)  Activitats  de  recerca  i  de  docència  que  el  sol·licitant  ha  fet  en  el  si  de  la  UAB.
b) Memòria de les activitats que durà a terme.
c) Prestigi de la universitat o de l'institut de recerca on proposa de fer l'estada, durada d'aquesta estada i
adequació de la institució a les activitats proposades.
d) Anys de servei a la UAB.

2.  Sense  perjudici  dels  criteris  esmentats  en  el  paràgraf  anterior,  i  per  tal  d'evitar  possibles  impactes
negatius  que  sobre  la  qualitat  de  la  docència  podria  comportar  una  acumulació  de  permisos  en  un
mateix departament, el nombre d'anys sabàtics concedit al professorat dels departaments es limitarà en
els termes següents:

Professors ordinaris del departament Màxim de permisos
Menys de 15 1
Entre 15 i 35 2
Més de 35 3

3. A fi de coordinar la realització efectiva del període d'any sabàtic dins els límits anteriors, el professorat
a  qui  li  hagi  estat  concedit  podrà  demanar  ajornar  un  any  el  gaudi  del  permís.  Excepcionalment  i  per
causes degudament justificades que seran valorades per la Comissió de professorat, l'ajornament podrà
atorgar-se per un segon any. 

Article 5. Resolució.
1. La Comissió de Professorat de la UAB resoldrà les peticions en un termini de dos mesos a comptar de
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l'endemà  de  la  data  en què  finalitzi  el termini per a la presentació de sol·licituds,  d'acord  amb els
informes tècnics que s'hagin demanat per a poder fer-ne l'avaluació.
2. Transcorregut el  termini establert en el  paràgraf anterior sense que la Comissió de Professorat hagi
adoptat un acord exprés, les persones sol·licitants podran entendre desestimades les seves sol·licituds.

Article 6. Seguiment i avaluació.
1.  Les  persones  a  qui  s'hagi  atorgat  el  permís  d'any  sabàtic  hauran  de  fer  arribar  a  la  direcció  del
departament i  al  Vicerectorat de Professorat  i  PAS un informe dels resultats de l'activitat  duta a terme
durant el període de sabàtic, així com un certificat de la institució d'acollida.
2.  La  documentació  esmentada en el  paràgraf  anterior  s'haurà  de fer  arribar  en  el  termini  màxim d'un
mes des de la seva reincorporació a la UAB.
3. La Comissió de Professorat avaluarà anualment els resultats de la convocatòria de l'any anterior i en
farà difusió.

DISPOSICIONS ADDICIONALS.
Primera.
La  Universitat  Autònoma  de  Barcelona,  juntament  amb  la  Direcció  de  les  institucions  sanitàries,
analitzaran  la  problemàtica  concreta  derivada  de  la  dedicació  assistencial  del  professorat  en  places
vinculades,  amb  la  finalitat  de  possibilitar  el  seu  acolliment  al  Programa  d'Anys  Sabàtics.

Segona.
La Universitat Autònoma de Barcelona assignarà als departaments els recursos econòmics per tal que
es  puguin  cobrir  les  tasques  docents  del  professor  a  qui  s'hagi  concedit  l'any  sabàtic.  La  quantia
d'aquests  recursos  serà  determinada  anualment  per  la  Comissió  de  Professorat.

Tercera.
1.  La  quantitat  de  professors  que  podrà  gaudir  durant  el  mateix  curs  acadèmica  d'un  permís  d'any
sabàtic serà, com a màxim, de 40.
2.  En  el  supòsit  que  el  número  de  sol·licituds  o  de  concessions  fos  inferior  a  40,  el  Vicerectorat  de
Professorat i PAS i el Vicerectorat d'Economia valoraran la conveniència d'adoptar una reserva de crèdit
a fi de poder incrementar, si escau, el nombre de recursos assignats al Programa d'Anys Sabàtics per a
la convocatòria següent.

Quarta.
L'aplicació del Programa d'Anys Sabàtics queda condicionada a la disponibilitat dels recursos necessaris
per finançar-lo. En funció d'aquest paràmetre, la Comissió de Professorat, a proposta del Vicerector de
Professorat  i  PAS,  podrà  acordar  modificar  o  deixar  en  suspens  la  convocatòria.

Cinquena.
Als  efectes  del  que  disposa  aquest  document,  el  professorat  titular  d'escola  universitària  que  hagi
obtingut  l'acreditació  de  la  seva  activitat  de  recerca  per  part  de  la  Comissió  d'Investigació  fins  a  l'any
2002, tindran la consideració de personal assimilat al professorat doctor.

Sisena.
Els  acords  de  la  Comissió  de  Professorat  relatives  a  les  sol·licituds  del  Programa d'Anys  Sabàtics  no
esgoten  la  via  administrativa  i  són  impugnables  en  alçada  davant  el  rector  en  el  termini  d'un  mes  a
comptar de l'endemà de la seva notificació.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.
Tot i que els objectius del programa estan relacionats principalment amb la recerca i que, per tant, estan
dirigits  al  professorat  doctor,  per  tal  de  no  alterar  les  programacions  ja  efectuades  en  alguns
departaments i a fi que les persones interessades tinguin l'oportunitat de completar la tesi doctoral si la
tenen en curs, el requisit d'estar en possessió del títol de doctor per al professorat funcionari queda en
suspens  per  un  període  de  quatre  anys,  a  comptar  de  l'aprovació  d'aquest  programa  pel  Consell  de
Govern.

DISPOSICIÓ FINAL.

Aquest Programa entrarà en vigor l'endemà de la seva aprovació pel Consell de Govern.

2. Aprovar la modificació de l'acord de la Junta de Govern de 16 de juliol de 1998, sobre la situació del professorat en
any  sabàtic,  que  amb  les  mofificacions  introduïdes  queda  redactat  de  la  manera  que  tot  seguit  ers  transcriu:

INTRODUCCIÓ

La  incentivació  de  l'ocupació  dels  càrrecs  de  gestió  d'una  banda i  el  necessari  període d'actualització
formativa  després  de  la  dedicació  gairebé  exclusiva  que  exigeixen  actualment  determinats  càrrecs
acadèmics, de l'altra, va portar l'equip de govern a presentar a l'aprovació de la Junta de Govern del 16
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de  juny  de  1994  i  del  Consell  Social  del 22 de juliol de 1994, el programa d'any  sabàtics  per haver
desenvolupat càrrecs de gestió en el marc del Pressupost de la UAB per a 1994. La Junta de Govern ha
aprovat un altre programa d'anys sabàtics per al  professorat que fa vint-i-cinc anys que és a la UAB i,
responent  a  la  petició  d'alguns departaments,  és  necessari  regular  la  situació  d'aquest  professorat  pel
que fa  al  període sabàtic,  els  seus drets  i  deures,  la  participació  en les  tasques del  departament i  del
centre  i  la  seva  situació  personal  quant  als  permisos  i  altres  aspectes  de  la  seva  activitat.

ACORD
Article 1
Els  professors  que  finalitzin  el  seu  mandat  en  els  càrrecs  acadèmics  de  rector,  vicerector,  secretari
general,  delegat  del  rector,  degà,  director  d'escola  universitària,  director  de  departament,  director  de
l'Oficina de Planificació i Qualitat, director de l'Escola de Postgrau, director de l'Institut de Biotecnologia i
de Biomedicina i director de l'Institut de Ciències de l'Educació, i que hagin estat, com a mínim, dos anys
en el càrrec, podran gaudir d'un període sabàtic de sis mesos. Aquest període sabàtic serà d'un any a
partir dels tres anys de mandat.

Article 2
1. El període de substitució al qual es té dret haurà de iniciar-se en el termini màxim dels divuit mesos
següents  de  cessar  dels  càrrecs  previstos  a  l'article  1.1,  i  sempre  d'acord  amb  la  programació
acadèmica  i  amb  l'aprovació  del  vicerector  de  Professorat  i  Personal  d'Administració  i  Serveis.  Si
després del cessament s'ocupa un nou càrrec, diferent dels previstos en l'article 1.1, el termini de divuit
mesos comptarà a partir del cessament en el nou càrrec. Les substitucions fraccionades en el temps ho
seran  únicament  en  casos  molt  justificats  i  comptaran  amb  l'autorització  explícita  dels  vicerectors  de
Professorat i Personal d'Administració i Serveis i d'Economia.
2.  La  UAB assignarà  al  departament  els  recursos  econòmics  per  tal  que  es  puguin  cobrir  les  tasques
docents  del  professor  a  qui  s'hagi  concedit  el  període  sabàtic.  La  quantia  d'aquests  recursos  serà
determinada anualment per la Comissió de Professorat, i, en qualsevol cas, serà equivalent a l'establerta
en el Programa d'Anys Sabàtics de 25 anys per al professorat universitari de la Universitat Autònoma de
Barcelona.
3. Malgrat el que preveu l'article 1 sobre la limitació d'un any sabàtic, si els càrrecs esmentats en l'article
1.1 són ocupats durant un període superior a quatre anys, es podrà sol·licitar al vicerector de Professorat
i Personal d'Administració i Serveis una reducció de docència del 50% durant un semestre per cada dos
anys més d'ocupació del càrrec, en reincorporar-se a la docència.
La  UAB  assignarà  al  departament  els  recursos  econòmics  per  tal  que  es  puguin  cobrir  les  tasques
docents del professor a qui s'hagi concedit aquesta reducció de docència.
Article 3
Els  professors  en  situació  d'any  sabàtic,  en  qualsevol  dels  programes,  no  podran  ocupar  càrrecs  de
gestió.
Article 4
1. La Direcció del departament podrà autoritzar excepcionalment la participació dels professors en any
sabàtic  en  algunes  tasques  docents,  sempre  que  es  garanteixi  que  es  desenvolupen  totalment.
2.  Els  professors  en  anys  sabàtic  hauran  de  formalitzar  el  corresponent  permís  d'absència,  amb
independència que gaudeixin de l'any sabàtic a la UAB. En aquest permís s'hi esmentaran les estades
en altres institucions.
3.  Els  professors  que  gaudeixin  d'any  sabàtic,  tindran,  durant  aquests  períodes,  els  mateixos  drets  i
deures que la resta de professors que són en un pla docent pel que fa a les activitats institucionals del
departament i del centre.

Acord 75/2004, de 10 de novembre, pel qual s'acorda:

1. Aprovar la participació de la UAB a la Mesa d'Universitats i expressar la voluntat del Consell de Govern d'aplicar els
acords i els pactes que se'n derivin, respectant sempre l'autonomia de la Universitat i els tràmits normatius aplicables.

2.  Expressar  el  desig  que  la  Generalitat  de  Catalunya  formi  part  de  la  Mesa  d'Universitats  esmentada.

Acord 76/2004, de 10 de novembre, pel qual s'acorda nomenar els doctors Carles Perelló Valls, Pere Darder Vidal,
Rosa  Gratacós  Masanella,  Antoni  Serra  Ramoneda  i  Manuel  Pares  Maicas,  com  a  professors  emèrits  de  la  UAB.

Acord 77/2004, de 10 de novembre, pel qual s'acorda aprovar la divisió del Departament de Psicologia de la Salut i
de  Psicologia  Social  en  dos  departaments:  el  Departament  de  Psicologia  Clínica  i  de  la  Salut  i  el  Departament  de
Psicologia Social.

Acord 78/2004, de 10 de novembre, pel qual s'acorda:

1. Ratificar l'aprovació del Reglament de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials de Sabadell. 
2. Ratificar l'aprovació del Reglament de la Facultat de Dret. 
3. Ratificar l'aprovació del Reglament de la Facultat de Medicina.
4. Ratificar l'aprovació del Reglament del Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques. 
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5. Ratificar l'aprovació del Reglament del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística. 
6. Ratificar l'aprovació del Reglament del Departament de Filologia Espanyola. 
7. Ratificar l'aprovació del Reglament del Departament de Filosofia. 
8. Ratificar l'aprovació del Reglament del Departament de Genètica i de Microbiologia. 
9. Ratificar l'aprovació del Reglament del Departament de Pedagogia Aplicada. 
10. Ratificar l'aprovació del Reglament del Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal. 
11. Ratificar l'aprovació del Reglament de l'Institut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí". 
12. Ratificar l'aprovació del Reglament del Centre per a l'Estudi de les Organitzacions i de les Decisions Econòmiques.

Acord 79/2004, de 10 de novembre, pel qual es proposa al Consell Social l'assignació dels complements retributius
autonòmics de docència i de recerca.

Acord  80/2004,  de  10  de  novembre,  pel  qual  s'acorda  aprovar  la  ratificació  de  l'acord  del  Consell  General  del
CESTIC, de 28 de juliol de 2004, de disolució del consorci. 

COMISSIÓ D'AJUT A L'ESTUDI

Acord 8/2004,  de 10 de novembre,  pel  qual  s'aprova la  resolució  de la  convocatòria de les  beques "Pere Menal".

COMISSIÓ D'ECONOMIA I SERVEIS

Acord 9/2004, de 3 de novembre,  pel qual  s'aproven les modificacions del  pressupost a 30 de setembre de 2004.

Acord 10/2004, de 3 de novembre, pel qual s'informa favorablement del projecte de Pressupost de la UAB per a l'any
2005, i elevar-lo al Consell de Govern per a la seva aprovació.

COMISSIÓ D'ORDENACIÓ ACADÈMICA 
Acord  65/2004,  de  3  de  novembre,  pel  qual  s'acorda  aplicar  a  la  UAB  les  qualificacions  numèriques  a  tots  els
estudis, excepte els de tercer cicle i de formació continuada.

Acord 66/2004, de 3 de novembre, pel qual s'acorda modificar l'oferta d'activitats susceptibles de reconeixement com
a crèdits de lliure elecció per al curs acadèmic 2004-2005.

Acord 67/2004, de 3 de novembre, pel qual s'acorda informar favorablement el recurs presentat per un professor, en
relació amb convocatòria interna d'ajuts per a Projectes d'Innovació Docent 2004.

 

COMISSIÓ DE PROFESSORAT

Acord  24/2004,  de  3  de  novembre,  pel  qual  s'informa  favorablement  de  la  proposta  de  modificació  del  programa
d'anys  sabàtics  per  al  professorat  universitari  de  la  UAB,  i  s'eleva  al  Consell  de  Govern  per  a  la  seva  aprovació.

Acord 25/2004, de 3 de novembre, pel qual s'informa favorablement de la proposta de modificació de l'acord de la
Junta  de  Govern  de  16  de  juliol  de  1998,  sobre  la  situació  del  professorat  en  any  sabàtic,  i  s'eleva  al  Consell  de
Govern per a la seva aprovació. 

Acord 26/2004, de 3 de novembre, pel qual s'informa favorablement de la proposta del document "Dedicació docent
de referència" d'un departament o àrea de coneixement, i s'eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació. 

Acord 27/2004, de 3 de novembre, pel qual s'informa favorablement de les propostes de nomenament dels doctors
Carles Perelló Valls, Pere Darder Vidal,  Rosa Gratacos Masanella, Antoni Serra Ramoneda i  Manuel Pares Maicas,
com a professors emèrits de la UAB, i elevar-les al Consell de Govern per a la seva aprovació. 

CONSELL ACADÈMIC DE L'ESCOLA DE POSTGRAU 

Acord  6/2004,  de  18  de  novembre,  pel  qual  s'acorda  nomenar  membres  de  la  Comissió  Permanent  del  Consell
Acadèmic de l'Escola de Doctorat i de Formació Continuada el doctor Lluís Cabero Roura, de l'àmbit de Ciències de la
Salut, la doctora Marta Franch Saguer, de l'àmbit de Ciències Socials, el doctor Guillermo Serés Guillé, de l'àmbit de
Ciències  Humanes  i  el  doctor  Porfidio  Hernández  Bude,  de  l'àmbit  de  Ciències  Experimentals  i  Tecnologies.
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Acord  7/2004,  de  18  de  novembre,  pel  qual  s'acorda  aprovar  el  calendari  de  reunions  del  Consell  Acadèmic  de
l'Escola de Postgrau per al curs acadèmic 2005-2006.

Acord  8/2004,  de  18  de  novembre,  pel  qual  s'acorda aprovar  el  protocol  d'avaluació  de  les  activitats  de  formació
continuada.

Acord 9/2004, de 18 de novembre, pel qual s'informa favorablement de les propostes de màster, de diplomatures de
postgrau  i  de  cursos  d'especialització  i  s'eleven  al  Consell  de  Govern  per  a  la  seva  aprovació.

Acord  10/2004,  de  18  de  novembre,  pel  qual  s'informa  favorablement  la  creació  dels  títols  propis  de  formació
continuada  d'Expert  i  de  Resident,  i  s'eleva  al  Consell  de  Govern  per  a  la  seva  aprovació,  si  escau.

Acord 11/2004, de 18 de novembre, pel qual s'acorda donar el vistiplau a l'inici de les activitats de l'Institut Guttman,
Hospital  de  Neurohabilitació,  Institut  Universitari  adscrit  a  la  UAB,  conduents  a  les  titulacions  d'Expert  en
Neurorehabilitació  de  la  lesió  medul·lar,  d'Expert  en  Neurorehabilitació  del  dany  cerebral  sobrevingut  i  d'Expert  en
Neurorehabilitació  de  la  bufeta  neurògena,  condicionat  a  l'aprovació  definitiva  pels  òrgans  de  govern  de  la  UAB
competents.

Acord 12/2004,  de 18 de novembre,  pel  qual  s'acorda donar  el  vistiplau a  l'inici  de les  activitats  de la  Facultat  de
Veterinària,  conduents a  les titulacions de Resident  en especialitats Veterinàries, condicionat  a l'aprovació definitiva
pels òrgans de govern de la UAB competents.

RESOLUCIONS DEL RECTORAT 

Resolució del rector, de 10 de novembre de 2004, per la qual:

Primer.- Es crea una Comissió de Treball encarregada de l'elaboració d'una proposta de reestructuració de la Facultat
de Ciències, la qual estarà integrada pels membres següents:

- Doctor Rafael Grasa Hernández, vicerector de Relacions Institucionals i Secretari General
- Doctor Santiago Guerrero Boned, vicerector d'Economia 
- Doctor Lleonard Barrios Sanromà, vicedegà d'Estudiants i d'Afers Institucionals de la Facultat de Ciències
- Doctor Jaume Moncasi Solsona, vicedegà de Cooperació Internacional i Secretari de la Facultat de Ciències
- Doctora M. Luisa Arboleya Cimadevilla, catedràtica d'universitat del Departament de Geologia
- Doctor Jordi Barbé Garcia, catedràtic d'universitat del Departament de Genètica i de Microbiologia
- Doctor Joaquím Bruna Floris, catedràtic d'universitat del Departament de Matemàtiques
- Doctor Josep M. Lluch López, catedràtic d'universitat del Departament de Química
- Doctor Gaspar Orriols Tubella, catedràtic d'universitat del Departament de Física
- Doctor Javier Retana Alumbreros, professor titular d'universitat del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal
i Ecologia
- Doctor Lluís Tort Bardolet, professor titular d'universitat del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i
d'Immunologia
- Doctor Josep Vendrell Roca, professor titular d'universitat del Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular

Segon.-  Que  la  Comissió  de  Treball  esmentada  realitzi  els  encàrrecs  definits  en  els  criteris  sobre  l'eventual
reestructuració  de  Facultats  i  Escoles  de  la  UAB,  aprovats  pel  Consell  de  Govern  en  data  8  de  juliol  de  2004,  i
presentar una proposta abans de l'1 de maig de 2005.

Resolució  del  rector,  de  17  de  novembre  de  2004,  per  la  qual  es  delega  la  signarura  de  les  certificacions  de
pagament dels  drets dels  títols universitaris de caràcter oficial,  substitutives del  títol  amb caràcter provisional  fins la
seva  edició,  en  la  senyora  Catalina  Gallego  González,  administrativa  de  la  gestió  Acadèmica  de  l'Escola  Tècnica
Superior  d'Enginyeries,  per  al  període  comprès  entre  el  dia  24  de  novembre  i  el  dia  10  de  gener  de  2005.

NOMENAMENTS INSTITUCIONALS 
Resolució del rector,  de 5 de novembre de 2004,  per la qual es nomena el  senyor Francesc Gòdia Casablancas
representant de la UAB en el Patronat de l'Institut d'Anàlisi Econòmica.

Resolució  del  rector,  de  8  de  novembre  de  2004,  per  la  qual  es  nomena  el  senyor  Joan  Marcet  Morera  vocal
representant  de  la  UAB  en  el  consell  de  govern  del  Consorci  Institut  de  Ciències  Polítiques  i  Socials .

Resolució  del  rector,  de  8  de  novembre  de  2004,  per  la  qual  es  nomena  el  senyor  Joan  Marcet  Morera  vocal
representant  de  la  UAB  en  el  consell  de  govern  de  l'Institut  d'Estudis  Regionals  i  Metropolitans  de  Barcelona .
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Resolució del rector, de 17 de novembre de 2004, per la qual es nomena el senyor Rafael Grasa Hernández vocal
representant  de  la  UAB  en  el  consell  de  govern  del  Consorci  Institut  de  Ciències  Polítiques  i  Socials .

Resolució  del  rector,  de  17  de  novembre  de  2004,  per  la  qual  es  nomena  el  senyor  Isidre  Molas  Batllori  vocal
representant  de  la  UAB  en  el  consell  de  govern  del  Consorci  Institut  de  Ciències  Polítiques  i  Socials .

NOMENAMENTS DE DEPARTAMENTS

Resolucio  del  rector,  de  4  de  novembre  de  2004,  per  la  qual  es  nomena  la  senyora  Beatriz  Molinuevo  Alonso
secretària del Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal.

Resolució  del  rector,  de  4  de  novembre  de  2004,  per  la  qual  es  nomena  la  senyora  M.  Carmen  Beviá  Baeza
coordinadora de Tercer Cicle del Departament d'Economia i d'Història Econòmica.

Resolució  del  rector,  de  10  de  novembre  de  2004,  per  la  qual  es  nomena  el  senyor  David  Urbano  Pulido
sotscoordinador de Tercer Cicle del Departament d'Economia de l'Empresa.

Resolució  del  rector,  de  16  de  novembre  de  2004,  per  la  qual  es  nomena  la  senyora  Maria  Mercè  Martí  Ripoll
coordinadora  d'Economia  de  Professorat  i  de  PAS  del  Departament  de  Biologia  Cel·lular,  de  Fisiologia  i
d'Immunologia.

Resolució del rector, de 16 de novembre de 2004, per la qual es nomena el senyor Joaquim M. Molins López-Rodó
coordinador de Tercer Cicle del Departament de Ciència Política i de Dret Públic.

Resolució del rector, de 16 de novembre de 2004, per la qual es nomena el senyor Ferran Morell Brotad director del
Departament de Medicina.

Resolució del rector, de 22 de novembre de 2004, per la qual es nomena el senyor Francisco Javier Elejabarrieta
Olabarri director en funcions del Departament de Psicologia Social.

Resolució del rector, de 22 de novembre de 2004, per la qual es nomena el senyor Joel Feliu Samuel-Lajeunesse
secretari en funcions del Departament de Psicologia Social. 

Resolució del rector, de 22 de novembre de 2004, per la qual es nomena el senyor Francisco Javier Tirado Serrano
coordinador de Tercer Cicle en funcions del Departament de Psicologia Social.

Resolució del rector, de 22 de novembre de 2004, per la qual es nomena la senyora M. Claustro Jané Ballabriga
directora en funcions del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut.

Resolució  del  rector,  de  22  de  novembre  de  2004,  per  la  qual  es  nomena  la  senyora  Susanna  Subirà  Álvarez
secretària en funcions del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut.

Resolució  del  rector,  de  22  de  novembre  de  2004,  per  la  qual  es  nomena  el  senyor  Jordi  Obiols  Llandrich
coordinador  de  Tercer  Cicle  en  funcions  del  Departament  de  Psicologia  Clínica  i  de  la  Salut .

Resolució  del  rector,  de  22  de  novembre  de  2004,  per  la  qual  es  nomena  la  senyora  Lucía  Molina  Martínez
coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Traducció i d'Interpretació.

CONVENIS MARCS DE COL·LABORACIÓ
(convenis que han finalitzat el procés de signatura per les parts durant el mes de novembre)

Conveni de 17 de juny de 2003 entre la UAB i la Universidad Mayor de San Andrés de Bolívia per a la col·laboració
en els aspectes docents i investigadors relacionats amb el camp científic.

Conveni  de  22  d'octubre  de  2004  entre  la  UAB  i  l'Ajuntament  de  Barcelona  pel  qual  l'Ajuntament  de  Barcelona
facilitarà  que  un  nombre  determinat  d'alumnes  realitzin  pràctiques  educatives  en  diversos  serveis  municipals,  amb
l'objectiu  d'obtenir  formació  i  experiència  pràctica  vinculada  als  estudis  que  estan  cursant.

Conveni de 25 d'octubre de 2004  entre la UAB i  la Universidad Católica Boliviana "San Pablo" de Bolívia per a la
cooperació acadèmica, científica i cultural per a tota la comunitat universitària.

CONVENIS EN MATÈRIA ESPECÍFICA
(convenis que han finalitzat el procés de signatura per les parts durant el mes de novembre)
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Conveni d'1 d'octubre de 2003 entre la UAB i Grupo SP S.A. (Catalunya y Baleares) per a la utilització del software
de gestió SP Contaplus a l'asssignatura de "Practicum en Comptabilitat" de la llicenciatura d'Administració i Direcció
d'Empreses.

Conveni d'1 de gener de 2004 entre la UAB i la Japan Foundation de Japò per a la realització de les proves del nivell
Proficiency en llengua japonesa de l'any 2004.

Conveni  de  18  de  juny  de  2004  entre  la  UAB,  el  Consorci  de  Promoció  Comercial  de  Catalunya  (COPCA)  i
l'Ajuntament de Sabadell per a la realització de la quarta edició del mestratge Administració i Direcció de Comerços i
Distribució.

Conveni  de  23  de  juny de  2004  entre  la  UAB  i  la  Fundació  Privada  Gaspar  de  Portolà  per  a  l'establiment  de  les
condicions  de  co·laboració  per  tal  de  facilitar  i  afavorir  la  integració  social  i  laboral  de  persones  amb  discapacitat
psíquica.

Conveni d'1 de juliol de 2004 entre la UAB i el Centro de Desarrollo Aplicado, S.A.L. per col·laborar en la formació
de residents del programa UAB ECLAM Residency Programme.

Conveni de 22 de juliol de 2004 entre la UAB i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat Pompeu
Fabra (UPF), la Universitat de Girona (UdG), la Universitat de Lleida (UdL), la Universitat Oberta de Catalunya (UOC),
la Universitsat de Barcelona (UB) i la Universitat Rovira i Virgili (URV)
per  a  l'adhesió  de  la  UB i  la  URV al  conveni  de  col·laboració  en la  Formació  en  Llengua Catalana,  per  mitjà  de  la
Comissió  Interuniversitària  de  Formació  en  Llengua  Catalana  (CIFOLC)  signat  el  3  de  novembre  de  2000.

Conveni d'1 de setembre de 2004 entre la UAB i l'Associació de Directors d'Art i Dissenyadors Gràfics (ADG-FAD)
per establir les condicions de col·laboració pel que fa a la Diplomatura de Postgrau Estratègia i Creativitat Interactiva.

Addenda de 6 de setembre de 2004 entre la UAB i el Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) al
conveni  marc  de  29  de  desembre  de  2000  sobre  la  Xarxa  de  Trampolins  Tecnològics  per  concretar  els  àmbits  de
col·laboració específica, establint els compromisos i les aportacions d'ambdues parts.

Conveni  de  15  de  setembre  de  2004  entre  la  UAB  i  el  Departament  d'Universitats,  Recerca  i  Societat  de  la
Informació  de  la  Generalitat  de  Catalunya  per  al  desenvolupament  del  Pla  pluriannual  d'inversions  universitàries
2001-2006. Conveni específic per al període 2004-2006.

Conveni de 20 de setembre de 2004 entre la UAB i el Servei Català de Trànsit per a l'experimentació d'un programa
de sensibilització i la formació de professionals en aquest àmbit.

Conveni de 29 de setembre de 2004 entre la UAB i l'Escola d'Osteopatia de Barcelona per realitzar, per part de la
UAB,  la  docència  teòrica  i  pràctica  d'Anatomia  i  Embriologia  dels  estudis  d'Osteopatia  per  al  curs  2004-2005  a
l'Escola.

Conveni  de  30  de  setembre  de  2004  entre  la  UAB  i  Promociones  Formativas  e  Informativas,  S.A.  per organitzar
conjuntament programes de Màster i diplomatura de postgrau universitari en matèria d'alimentació i dietètica humana. 

Conveni  d'1  d'octubre de  2004  entre  la  UAB,  la  Universitat  d'Alacant  i  la  Universidad Carlos  III  de Madrid  pel  ple
reconeixement mutu i recíproc dels títols propis de postgrau realitzats en aplicació de l'acord amb el Grupo Santillana
de Ediciones, S.A., signat el 14 de març de 2001.

Conveni  de  28  d'octubre  de  2004  entre  la  UAB,  mitjançant  el  Grup  d'Estudis  Precolombins  i  el  Centre  de
Documentació i Museu Tèxtil per promoure l'estudi, documentació, conservació i difusió del patrimoni tèxtil americà i
precolombí, i formentar la creació contemporània inspirada en aquesta tradició.

Conveni de 4 de novembre de 2004  entre la  UAB i  el  Servei  Català de Trànsit  per  a la  creació d'una Càtedra de
Formació i Educació Viària.

Conveni de 10 de novembre de 2004 entre la UAB i la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de
Catalunya  i  Balears  per  organitzar  conjuntament  la  Diplomatura  de  Postgrau  Immigració,  Interculturalitat  i  Salut .

Addenda de 17 de novembre de 2004  entre la  UAB i  l'Ajuntament  de Sabadell  al  conveni  de 30 de novembre de
1990  per  establir  els  termes  de  col·laboració  per  tal  de  dur  a  terme  activitats  de  transferència  formativa  del
coneixement, fora de l'estructura dels cursos de "La Universitat a l'Abast". 

Conveni de 25 de novembre de 2004 entre la UAB i la Fundación Universidad del Norte de Colòmbia per promoure
l'intercanvi  d'informació,  tecnologia,  estudiants  i  professors  entre  els  departaments  de  Comunicación  Social  de  la
UNINORTE i de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la UAB.

9



CONVOCATÒRIES I RESOLUCIONS DE PLACES DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR

Convocatòries 

Resolució del rector, de 2 de juliol de 2004, per la qual es convoquen concursos d'accés a cossos de funcionaris
docents universitaris. (DOGC núm. 4188, de 3 d'agost de 2004).

Resolucions 

Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 19 de juliol de 2004, per la qual es nomena la senyora
Roser Pleixats Rovira, catedràtica d'Universitat, Àrea de coneixement de Química Orgànica, adscrita al Departament
de Química. (BOE núm. 209, de 30 d'agost de 2004).

CONVOCATÒRIES I RESOLUCIONS DE PLACES DE PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Convocatòries 

Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans, de 3 de novembre de 2004, per la qual es
convoca  concurs  per  a  cobrir  una  plaça  de  cap  de  grup  de  vigilància,  amb  destinació  al  Servei  de  Seguretat.

Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans, de 3 de novembre de 2004, per la qual es
convoca concurrència per a cobrir una plaça d'auxiliar administratiu/iva (nivell  16), amb destinació a la Biblioteca de
Comunicació i Hemeroteca General.

Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans, de 5 de novembre de 2004, per la qual es
convoca concurs per a cobrir una plaça de tècnic/a superior en comunicació i promoció, amb destinació a l'Escola de
Postgrau.

Resolució del vicerector de Professorat i de Personal d'Administració i Serveis, de 20 d'octubre de 2004, per la
qual  es  convoquen  sis  places  per  a  accedir  a  l'escala  A:  tècnica  superior  de  suport  a  la  recerca  pel  sistema  de
concurs, amb destinació al Servei d'Anàlisi Química, al Servei de Prevenció i Medi Ambient, al servei d'Endocrinologia
i  Radioimmunoanálisi,  a la Planta Pilot  de Fermentació i  al  servei d'Anàlisi  de Fàrmacs.(DOGC num. 4255, de 8 de
novembre de 2004). 

Resolució del vicerector de Professorat i de Personal d'Administració i Serveis, de 5 de novembre de 2004, per
la  qual  es  convoquen  dues  places  per  accedir  a  l'escala  de  esgtió  pel  sistema  de  concurs,  amb  destinació al
Departament de Matemàtques i el Departament d'Economia de l'Empresa. (DOGC num. 4266, de 23 de novembre de
2004). 

Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans, de 10 de novembre de 2004, per la qual es
convoquen dues places de secretàris/secretàries de direcció (nivell 18.3) amb destinació a l'Àrea de Comunicació i de
Promoció i a l'Oficina d'Estudis i de Gestió de la Informació.

Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans, de 18 de novembre de 2004, per la qual es
convoca  concurs  públic  per  a  cobrir  places  de  metre/a  d'escola  Bressol  "Gespa"  per  a  cobrir  substitucions.

Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans, de 19 de novembre de 2004, per la qual es
convoca concurs públic d'interinatge per a cobrir, de forma temporat, una plaça de tècnic/a superior, amb destinació a
la Unitat de garantia de Qualitat de l'Àrea d'Investigació i de Desenvolupament.

Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans, de 19 de novembre de 2004, per la qual es
convoca concurs una plaça de laborant, (oficial de 1a. laboratori -personal per atendre els animals-/tècnic especialista
de  laboratori  -personal  experimentador-)  amb  destinació  al  Departament  de  Biologia  Cel·lular,  de  Fisiologia  i
d'Immnunologia.

Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans, de 19 de novembre de 2004, per la qual es
convoca concurs dues places d'auxiliar de serveis, amb destinació a la Biblioteca de Ciències Socials i a la Biblioteca
de Comunicació i Hemeroteca General.

Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans, de 19 de novembre de 2004, per la qual es
convoca  concurs  una  plaça  de  vigilant,  amb  destinació  als  serveis  de  seguretat  i  vigilència,  Gerència.
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Resolucions 

Resolució  de  la  vicegerenta  d'Organització  i  de  Recursos  Humans,  de  2de  novembre  de  2004,  per  la  qual
s'atorga la senyora Mercè Giménez Genovés la plaça de l'escala tècnica superior de suport a la recerca, amb caràcter
interí, amb destinació al Servei de Bioquímica Clínica Veterinària. 

Resolució  de  la  vicegerenta  d'Organització  i  de  Recursos  Humans,  de  3  de  novembre  de  2004,  per  la  qual
s'atorga la senyora Maria del  Mar Díaz Prieto la plaça d'auxiliar  de serveis amb destinació al  Suport  Logístic i  Punt
d'Informació de la Facultat de Ciències de l'Educació. 

Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans, de 8 de novembre de 2004, per la qual es
pública la llista per ordre de prelació per a cobrir substitucions de vigilant amb destinació als Serveis de Seguretat i
Vigilància de la UAB. 

Resolució  de  la  vicegerenta  d'Organització  i  de  Recursos  Humans,  de  8  de  novembre  de  2004,  per  la  qual
s'atorga  al  senyor  Marcelino  González  Álvarez  la  plaça  de  cap  de  grup  de  vigilància,  amb  destinació  al  Servei  de
Seguretat.

Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans, de 8 de novembre de 2004, per la qual es
declara  deserta  la  concurrència  per  a  cobrir  una  plaça  d'auxiliar  administratiu/va,  amb destinació  a  la  Biblioteca  de
Comunicació i Hemeroteca General. 

Resolució del vicerector de Professorat i de Personal d'Administració i Serveis, de 15 de novembre de 2004,
per  la qual  es fa pública la  llista addicional,  per  ordre estricte de puntuació, per cobrir,  amb caràcter interí,  llocs de
treball reservats a funcionaris de l'escala d'ajudants d'arxius i biblioteuqes, en els supòsits previstos a l'article 124 del
Decret  Legistaiu  1/1997,  de  31 d'octubre,  que aprova la  refosa en un text  únic  desl  preceptes de detrminats textos
legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

Resolució  de  la  vicegerenta  d'Organització  i  de  Recursos  Humans,  de  19  de  novembre  de  2004,  per  la  qual
s'atorga la snyora Emilia Padial Sánchez, la plça de tènica mitjana, amb destinació a l'Oficina d'Estudis i Gestió de la
Informació. 

DISPOSICIONS ESTATALS

Ordre del Ministerio de Educación y Ciencia, de 3 de novembre de 2004, per la qual es dicten les normes per a
l'aplicació del Reial Decret 285/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen les condicions d'homologació i convalidació
de títols estrangers d'educació superior (BOE núm.275, d'11 de novembre de 2004).

DISPOSICIONS AUTONÒMIQUES

Edicte  de  l'Agència  de  Gestió  d'Ajuts  Universitaris  i  de  Recerca,  de  6  d'octubre  de  2004,
per la qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria per als ajuts en equipaments i infraestructures destinants a la
recerca (PEIR 2004). (DOGC núm. 4259, de 12 de novembre 2004).
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