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CONSELL SOCIAL 
_____________________________________________________________________ 

Acord 33/2004, de 17 de desembre, pel qual s'aprova el Pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a 
l'exercici 2005.

Acord 34/2004, de 17 de desembre, pel qual s'aprova la participació de la UAB en la Fundació Centre de Medicina 
Regenerativa de Barcelona. 

Acord 35/2004, de 17 de desembre, pel qual s'aprova ratificació de l'acord del Consell General del CESTIC, de 28 
de juliol de 2004, de dissolució del Consorci.

Acord 36/2004, de 17 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de funcionament del Consell Social de la 
Universitat Autònoma de Barcelona.

Acord 37/2004, de 17 de desembre, pel qual s'aprova el calendari de reunions del ple del Consell Social per al 
període comprès entre els mesos de gener i juliol de l'any 2005.

Acord 38/2004, de 17 de desembre, pel qual s'aprova la proposta de resolució d'ajut econòmic presentat al Consell 
Social. 

  

COMISSIÓ ECONÒMICA DEL CONSELL SOCIAL
_____________________________________________________________________ 
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Acord 10/2004, de 17 de desembre, pel qual s'aprova el pressupost del Consell Social de la UAB corresponent a 
l'exercici 2005. 

Acord 11/2004, de 17 de desembre, pel qual s'aprova el calendari de reunions de la Comissió Econòmica del 
Consell Social per al període gener-juliol de 2005.

Acord 12/2004, de 17 de desembre, pel qual s'aprova les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB 
corresponents als mesos d'octubre i novembre de l'exercici 2004.

Acord 13/2004, de 17 de desembre, pel qual s'aproven les tarifes del Servei d'Activitat Física per a l'exercici 2005.

Acord 14/2004, de 17 de desembre, pel qual s'aproven les tarifes del Servei de Biblioteques per a l'exercici 2005.

CONSELL DE GOVERN
_____________________________________________________________________ 

Acord 81/2004, de 14 de desembre, pel qual s'acorda acceptar el Projecte de Pressupost de la UAB per a l'any 
2005 i proposar la seva aprovació al Consell Social.

Acord 82/2004, de 14 de desembre, pel qual s'acorda obrir un termini de 15 dies per tal que els centres, els 
departaments i els professors afectats presentin, si ho consideren convenient al·legacions a la proposta de dividir el 
Departament d'Informàtica en els departaments següents:

Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius
Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions
Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics
Departament de Visió per Computador i Intel·ligència Artificial

de conformitat amb el que disposa l'Art. 20.5 dels Estatuts de la UAB.

Acord 83/2004, de 14 de desembre, pel qual s'acorda aprovar la participació de la UAB en la Fundació Centre de 
Medicina Regenerativa, i autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè realitzi els actes que siguin necessaris 
i formalitzi els documents que siguin pertinents per tal de fer efectiu el que disposa aquest acord, i elevar la proposta 
al Consell Social.

Acord 84/2004, de 14 de desembre, pel qual s'acorda:

1. Ratificar l'aprovació del Reglament de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
2. Ratificar l'aprovació del Reglament del Departament d'Art. 
3. Ratificar l'aprovació del Reglament del Departament de Dret Privat. 
4. Ratificar l'aprovació del Reglament del Departament d'Economia Aplicada. 
5. Ratificar l'aprovació del Reglament del Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia. 
6. Ratificar l'aprovació del Reglament del Departament de Física. 
7. Ratificar l'aprovació del Reglament de l'Institut de Neurociències.

Acord 85/2004, de 14 de desembre, pel qual s'acorda, a proposta del Departament de Química, atorgar els premis 
extraordinaris de doctorat corresponents al curs acadèmic 2000/2001, a les senyores i als senyors següents:

Maria Minguet Bonvehí
Eva Tejada Rosales
Juan Antonio Calzado Cuevas

Acord 86/2004, de 14 de desembre, pel qual s'acorda, a proposta de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria, atorgar 
els premis extraordinaris de titulació corresponents al curs acadèmic 2003/2004, a les senyores i als senyors 
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següents:

Enginyeria Electrònica
Ana María Cardells Tormo
Miquel Barceló Griñó

Enginyeria Química
Mireia Lara Enamorado
Jordi Ruiz Franco

Enginyeria Tècnica de Telecomunicació (especialitat Sistemes Electrònics)
Ferran Núñez García

Enginyeria Informàtica
Jordi Cucurull Juan
Joan Bartrina Rapesta
Raul Martos Taule

Enginyeria de Materials
Jose Angel Iglesias Mejuto

Acord 87/2004, de 14 de desembre, pel qual s'acorda, a proposta de la Facultat de Ciències Polítiques i de 
Sociologia, atorgar els premis extraordinaris de titulació corresponents al curs acadèmic 2003/2004, a les senyores i 
als senyors següents:

Ciències Polítiques i de l'Administració
Maria Teresa Clotet Masana
Marc Pares Franzi

Sociologia
Óscar Valiente González
Míriam Arenas Conejo

 

COMISSIÓ D'AVALUACIÓ I CONTROL DEL PROFESSORAT
_____________________________________________________________________ 

Acord 9/2004, de 2 de desembre, pel qual s'aprova la modificació del Manual d'Avaluació Docent del Professorat de 
la UAB.

Acord 10/2004, de 2 de desembre, pel qual s'aprova la convocatòria d'avaluació docent del professorat de la UAB, 
per al període 2000-2004.

Acord 11/2004, de 2 de desembre, pel qual s'aprova el model de qüestionari d'autoavaluació docent. 

Acord 12/2004, de 2 de desembre, pel qual es resolen les sol·licituds d'ajuts per a l'aprenentatge d'idiomes per al 
curs acadèmic 2003-2004.

 

COMISSIÓ DE DOCTORAT
_____________________________________________________________________ 

Acord 21/2004, de 15 de desembre, pel qual s'aproven les propostes de programes de doctorat per al curs 2005-
2006.
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COMISSIÓ D'INVESTIGACIÓ
_____________________________________________________________________ 

Acord 42/2004, de 21 de desembre, pel qual s'aprova la proposta de resolució de l'últim termini de la convocatòria 
d'ajuts a l'assistència a congressos per a l'any 2004, UAB - CIRIT.

Acord 43/2004, de 21 de desembre, pel qual s'aprova la proposta de resolució de l'últim termini de la convocatòria 
d'ajuts a l'organització de congressos 2004, UAB - CIRIT.

Acord 44/2004, de 21 de desembre, pel qual s'aprova la proposta de resolució de l'últim termini de la convocatòria 
d'ajuts per a la presentació de projectes als programes de recerca (I + D) de la Unió Europea.

Acord 45/2004, de 21 de desembre, pel qual s'aprova la proposta de resolució de les sol·licituds de pròrrogues de 
les beques UAB.

Acord 46/2004, de 21 de desembre, pel qual s'aprova la proposta de resolució de les convocatòries d'ajuts a la 
supercomputació 2005 (CESCA).

Acord 47/2004, de 21 de desembre, pel qual s'informa favorablement de la sol·licitud de constitució de l'Institut de 
Dret i Tecnologia UAB (IDT) com a Centre Especial de Recerca, i aprovar la proposta de reglament. 

Acord 48/2004, de 21 de desembre, pel qual s'informa favorablement de la proposta de modificació del Reglament 
del Servei de Granges i Camps Experimentals de la UAB.

Acord 49/2004, de 21 de desembre, pel qual s'informa favorablement de la supressió del Servei de Biotecnologia 
Animal, adscrit al Departament de Bioquímica. 

Acord 50/2004, de 21 de desembre, pel qual s'informa favorablement de la proposta de Reglament del Laboratori de 
Nivell de Seguretat Biològica 3 de la Facultat de Veterinària.

COMISSIÓ D'ORDENACIÓ ACADÈMICA
_____________________________________________________________________ 

Acord 68/2004, d'1 de desembre, pel qual s'acorda, per delegació del Consell de Govern, aprovar la modificació del 
pla d'estudis d'Enginyer en Informàtica i s'informa al Consell Social. 

Acord 69/2004, d'1 de desembre, pel qual s'acorda el sistema d'avaluació del rendiment acadèmic dels estudiants 
de titulacions en procés d'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior. 

Acord 70/2004, d'1 de desembre, pel qual s'aproven les activitats dirigides a tots els estudiants de la UAB que 
donen dret al reconeixement de crèdits de lliure elecció per al segon semestre del curs acadèmic 2004-2005.

Acord 71/2004, d'1 de desembre, pel qual s'informa favorablement de les propostes de tribunal de premis 
extraordinaris de les titulacions de la Facultat de Ciències, de la Facultat de Dret, de la Facultat de Ciències de 
l'Educació i de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria, per al curs acadèmic 2003-2004.

Acord 72/2004, d'1 de desembre, pel qual s'acorda, per delegació del Consell de Govern, aprovar la modificació del 
pla d'estudis Llicenciat en Humanitats i s'informa al Consell Social.
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COMISSIÓ DE PROFESSORAT
_____________________________________________________________________ 

Acord 29/2004, de 23 de desembre, pel qual s'aprova la composició dels tribunals i els perfils de les places 
corresponents a les convocatòries d'accés a cossos de funcionaris docents universitaris.

Acord 30/2004, de 23 de desembre, pel qual s'aprova la convocatòria del Programa d'Anys Sabàtics per al 
professorat universitari de la UAB.

RESOLUCIONS DEL RECTORAT
_____________________________________________________________________ 

Resolució del rector de 21 de desembre de 2004, per la qual es designa el doctor Jordi Marquet Cortés rector en 
funcions des del 24 de desembre fins al 31 de desembre de 2004.

Resolució del rector de 21 de desembre de 2004, per la qual es designa el doctor Joan Gómez Pallarès rector en 
funcions des de l'1 de gener fins al 6 de gener de 2005.

Resolució del rector de 21 de desembre de 2004, per la qual es designa la doctora M. Dolors Riba Lloret rectora 
en funcions des del 7 de gener fins al 14 de gener de 2005.

 

RESOLUCIONS DE LA GERÈNCIA
_____________________________________________________________________ 

Resolució del gerent, de 13 de desembre de 2004, per la qual s'estableix el calendari laboral i de vacances i el 
manteniment dels serveis als períodes de cessament d'activitat per a l'any 2005, per al personal d'admistració i 
serveis de la UAB.

 

NOMENAMENTS INSTITUCIONALS
_____________________________________________________________________ 

Resolució del rector, de 2 de desembre de 2004, per la qual es nomena el senyor Francesc Gòdia Casablancas 
representant de la UAB en el Consell de Direcció del Consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars (ICCC).

 

NOMENAMENTS DE FACULTATS I ESCOLES UNIVERSITÀRIES
_____________________________________________________________________ 

Resolució del rector, d'1 de desembre de 2004, per la qual es nomena la senyora M. Amàlia Molinero Egea 
coordinadora d'estudis de la titulació de Biologia de la Facultat de Ciències.

NOMENAMENTS DE DEPARTAMENTS
_____________________________________________________________________ 

Resolució del rector, d'1 de desembre de 2004, per la qual es nomena el senyor Romualdo Moreno Ortiz director 
del Departament de Telecomunicació i d'Enginyeria de Sistemes.
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Resolució del rector, d'1 de desembre de 2004, per la qual es nomena el senyor Juan José Ramos González 
secretari del Departament de Telecomunicació i d'Enginyeria de Sistemes. 

Resolució del rector, d'1 de desembre de 2004, per la qual es nomena el senyor Carles Pedret Ferré coordinador 
de tercer cicle del Departament de Telecomunicació i d'Enginyeria de Sistemes. 

Resolució del rector, d'1 de desembre de 2004, per la qual es nomena la senyora Lucia 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 desembre)
_____________________________________________________________________ 

Conveni de 16 de novembre de 2004 entre la UAB i la Federació de Sords de Catalunya (FESOCA) per dur a terme 
actuacions conjuntes per a la formació superior de persones sordes i sordcegues.

Conveni de 14 de desembre de 2004 entre la UAB i el Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya per 
desenvolupar projectes d'investigació i d'altres activitats acadèmiques i tècniques en els camps científics i tecnològics 
d'interès comú.

CONVENIS EN MATÈRIA ESPECÍFICA
(convenis que han finalitzat el procés de signatura per les parts durant el mes de desembre)
_____________________________________________________________________ 

Conveni de 24 de novembre de 2004 entre la UAB, la Universitat Pompeu Fabra, l'Escola Superior d'Administració i 
Direcció d'Empreses amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, per a la realització conjunta de la setzena 
edició del Mestratge en Gestió Pública 2004-2006.

Conveni de 9 de desembre de 2004 entre la UAB, la Fundació d'Investigació Cardiovascular i la Fundación 
Catalana Occidente, per al sosteniment de la Càtedra de Recerca Cardiovascular UAB-HSCSP-Catalana Occident.

Conveni de 15 de desembre de 2004 entre la UAB i la Universidad Nacional del Litoral (Argentina) amb l'objecte de 
realitzar diferents treballs per determinar les característiques dels diferents sistemes d'identificació animal. 

Conveni de 17 de desembre de 2004 entre la UAB i el Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), 
pel qual s'obliguen a crear, editar, produir i vendre conjuntament publicacions en forma de coedició, dins d'una 
col·lecció de nova creació.

Conveni de 17 de desembre de 2004 entre la UAB i el Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), 
per a la cessió temporal a la UAB de l'obra escultòrica "Solar I" de l'autor Pablo Pazuelo.

Conveni de 17 de desembre de 2004 entre la UAB i el Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), 
per a la cessió temporal a la UAB de l'obra escultòrica "El Rei i la Reina" de l'autor Xavier Corberó.

Conveni de 17 de desembre de 2004 entre la UAB i el Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), 
per al préstec a la UAB de l'obra escultòrica "Barcelona Discovery" de l'autor Anthony Caro.

 

CONVOCATÒRIES I RESOLUCIONS DE PLACES DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR
_____________________________________________________________________ 

Convocatòries 
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Resolució del rector, de 3 de novembre de 2004, per la qual es convoquen concursos d'accés a cossos de 
funcionaris docents universitaris. (DOGC núm. 4276, de 9 de desembre de 2004).

Resolució del rector, de 3 de novembre de 2004, per la qual es convoquen concursos d'accés a cossos de 
funcionaris docents universitaris, per ocupar places assistencials bàsiques, incloses en el conveni subscrit el 15 de 
març de 2002, entre la Universitat Autònoma de Barcelona, l'Institut Català de la Salut. (DOGC núm. 4276, de 9 de 
desembre de 2004). 

Resolució del rector, de 3 de novembre de 2004, per la qual es convoquen concursos d'accés a cossos de 
funcionaris docents universitaris, per ocupar places assistencials bàsiques, incloses en el conveni subscrit el 15 de 
març de 2002, entre la Universitat Autònoma de Barcelona, l'Institut Municipal d'Assistència Sanitària i l'Institut 
Municipal de Salut Pública. (DOGC núm. 4286, de 23 de desembre de 2004).

Resolucions 

Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 23 de novembre de 2004, per la qual es nomena la 
senyora Carlota Poschenrieder Wiens, catedràtica d'Universitat, Àrea de coneixement de Fisiologia Vegetal, adscrita 
al Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia. (BOE núm. 299, de 13 de desembre 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 14 de desembre de 2004, per la qual es 
convoca concurs públic per a cobrir una plaça de tècnic/a superior de comunicació i promoció, amb destinació a 
l'Escola de Postgrau.

Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans, de 14 de desembre de 2004, per la qual es 
convoca concurs intern per a cobrir una plaça de laborant, oficial 1a laboratori/tècnic/a especialista de laboratori, amb 
destinació a la Facultat de Medicina.

Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans, de 22 de desembre de 2004, per la qual es 
convoca concurs intern per a cobrir una plaça d'administratiu/va, nivell 22, amb destinació a l'Institut de Ciències de 
l'Educació.

Resolucions 

Resolució del vicerector de Professorat i de PAS, de 19 de novembre de 2004, per la qual es nomena el senyor 
Joaquim Bernabé Ródenas, funcionari de l'escala tècnica de la UAB. (DOGC núm. 4283, de 20 de desembre de 
2004).

Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans, de 13 de desembre de 2004, per la qual es 
declara desert el concurs intern per a cobrir una plaça de tècnic/a superior de comunicació i promoció, amb 
destinació a l'Escola de Postgrau.

Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans, de 14 de desembre de 2004, per la qual 
s'atorga la senyora Encarna Castillo Castillo, la plaça de tècnica superior en promoció amb destinació a l'Àrea de 
Comunicació i de Promoció.

Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans, de 20 de desembre de 2004, per la qual 
s'atorga la senyora Nuria Pérez Pastor, la plaça temporal de tècnica superior amb destinació a la Unitat de Garantia 
de Qualitat de l'Àrea d'Investigació i de Desenvolupament.
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DISPOSICIONS ESTATALS
_____________________________________________________________________ 

Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 4 de desembre de 2004, per la qual 
es fixa el procediment i el termini de presentació de sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora a la Comisión 
Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. (BOE núm. 292, de 4 de desembre de 2004). 

Ordre del Ministerio de Educación y Ciencia, de 13 de desembre de 2004, per la qual es desenvolupa la directriu 
general sisena del Reial Decret 858/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableix el títol universitari oficial de llicenciat en 
Criminologia i les directrius generals pròpies dels plans d'estudis conduents a la seva obtenció. (BOE núm. 307, de 
22 de desembre 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 destinats a la recerca (PEIR 2004). 
(DOGC núm. 4259, de 12 de novembre 2004).

Oficina de Coordinació Institucional
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