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DISPOSICIONS GENERALS I ACORDS

Consell Social

 Acord 6/2004, de 31 de març, pel qual s'aprova la modificació de l'acord pres pel Consell Social en el Ple realitzat el
13 de novembre de 1991, pel qual es va aprovar la Normativa Interna sobre la selecció, formació i promoció del PAS,
en els termes següents:

a. L'article 6.1 quedarà redactat de la manera següent:

6.1.  Per  a poder-se presentar a  l'oposició  serà requisit  haver superat  prèviament els  mòduls formatius
programats, el contingut dels quals serà determinat pels òrgans competents de la Universitat Autònoma
de Barcelona en l'àmbit dels recursos humans.

b. L'anterior article 6.1, que preveia el següent:

L'oposició constarà de tres fases obligatòries i eliminatòries.Passarà a ser l'article 6.2 i quedarà redactat
en els termes següents:

6.2. L'oposició constarà de dues fases obligatòries i eliminatòries. L'article 6.2 passarà a ser l'article 6.3,
amb el mateix contingut que fins ara.

c. L'anterior article 6.3 queda suprimit.

d. L'article 6.4, que preveia el següent:

La tercera fase consistirà en un període de pràctiques, la durada del qual no serà superior a tres mesos.

El  personal  de  l'escala  auxiliar  administrativa  serà  nomenat  funcionari  de  carrera  de  l'escala
administrativa a partir del moment en què s'incorpori a un lloc de treball de l'escala administrativa al qual
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hagi  estat  destinat.  El  mateix  tractament tindran els auxiliars administratius interins  que  tinguin una
prestació de serveis de tres mesos o més.

Quedarà redactat en els termes següents:

6.4.  La segona fase consistirà en un període de pràctiques, la durada del  qual  no serà superior a tres
mesos.

El  personal  de  l'escala  auxiliar  administrativa  serà  nomenat  funcionari  de  carrera  de  l'escala
administrativa a partir del moment en què s'incorpori a un lloc de treball de l'escala administrativa al qual
hagi  estat  destinat.  El  mateix  tractament  tindran  els  auxiliars  administratius  interins  que  tinguin  una
prestació de serveis de tres mesos o més.

 Acord  7/2004,  de  31  de  març,  pel  qual  s'aprova  la  liquidació  del  pressupost  del  Consell  Social  de  la Universitat
Autònoma de Barcelona corresponent a l'exercici 2003.

Consell de Govern

 A cord  21/2004,  de  31  de  març,  pel  qual  s'aprova  la  modificació  de  l'article  15  del  text  refós  de  la  Normativa de
Doctorat, quequeda redactat de la manera següent:

Article 15. La dedicació docent dels professors
Un professor o professora de la UAB podrà dedicar un màxim del  50% de la  seva dedicació docent a
programes de doctorat, tret de casos excepcionals degudament justificats.
En  el  cas  que  s'hi  hagin  matriculat  menys  de  tres  estudiants,  l'assignatura  constarà  en  la  dedicació
docent del professor o professora sense que el Departament ho pugui fer servir a efectes de petició de
recursos.

 Acord 22/2004, de 31 de març, pel qual s'aprova la modificació de la secció tercera del capítol Vè del text refós de
la Normativa de Doctorat, que queda redactada de la manera següent:

Secció  tercera.  La  presentació  de  tesis  doctorals  com  a  compendi  de  publicacions

Article 66. Requisits de les publicacions
1.  Els  articles,  els  capítols  de  llibre,  el  llibre  o  els  llibres  que  conformin  la  tesi  doctoral  no  es  podran
presentar a més d'una tesi.
2. Els treballs han de ser publicats, o acceptats per a la publicació, amb posterioritat a l'inici dels estudis
de doctorat.
3. En els treballs la data de publicació dels quals sigui posterior a l'1 de setembre de 2002 ha de constar
l'afiliació del/de la doctorand a la UAB.
4.  En  els  treballs  la  data  de  publicació  dels  quals  sigui  posterior  al  17  de  desembre  de  2003  ha  de
constar l'afiliació, d'acord amb la guia d'estil, a un centre o departament de la UAB, a un centre docent
hospitalari de la UAB, a l'Esfera UAB o a un programa de doctorat de la UAB.

Article  67.  Requisits  per  a  l'acceptació  de  la  presentació  de  tesis  doctoral  com  a  compendi  de
publicacions
1.  Per  a  la  presentació  de  tesis  doctorals  com a  compendi  de  publicacions el/la  doctorand presentarà
una  sol·licitud  a  la  Comissió  de  Doctorat,  a  la  qual  adjuntarà  la  documentació  següent:

a) Informe del director de la tesi on s'indiqui la idoneïtat de la presentació de la tesi per compendi, així
com les aportacions que fa la tesi, l'obertura de noves vies de treball i la importància i l'aplicabilitat dels
resultats
b)  Còpia  dels  articles,  dels  capítols  de  llibre,  del  llibre  o  dels  llibres  que  conformaran  la  tesi  doctoral
c)  Acceptació  per  escrit  dels  coautors  que  el/la  doctorand  presenti  el  treball  com  a  tesi
d)  Renúncia  dels  coautors no doctors  dels  treballs  a  presentar-los com a  part  d'una altra  tesi  doctoral

2.  La  Comissió  de  Doctorat  estudiarà  la  documentació  aportada  pel  doctorand  i  la  concurrència  dels
requisits,  i  decidirà  sobre  si  procedeix  la  presentació  de  la  tesi  doctoral  amb  aquest  format.
3.  En  els  casos  no  contemplats  en  els  supòsits  regulats,  el  director  o  tutor  de  la  tesi  doctoral  haurà
d'emetre  un  informe  dirigit  a  la  Comissió  de  Doctorat,  on  justifiqui  la  presentació  de  la  tesi  com  a
compendi de publicacions.
4.  En  dipositar  la  tesi  per  al  seu  tràmit  de  lectura,  es  podran  afegir,  com  a  annex,  nous  treballs  al
compendi sempre que reuneixin els requisits dels ja presentats.

Article 68. El format de la tesi doctoral
Les  tesis  doctorals  presentades  com  a  compendi  de  publicacions  hauran  de  contenir  els  apartats
següents:

2



a)  Una  introducció  en  la  qual  es  presentin  els  treballs  i  es  justifiqui  la  unitat  temàtica  de  la  tesi
b) Un resum global dels resultats i la discussió d'aquest resultats
c) Les conclusions finals
d) Una còpia dels treballs ja publicats i admesos per la Comissió de Doctorat per a formar part de la tesi

Article 69. El procediment d'elaboració i defensa de la tesi doctoral
Els  requisits  de direcció,  d'admissió,  d'elaboració,  de nomenament de tribunals i  de defensa de la  tesi
per a aquesta modalitat de presentació són els mateixos que estan establerts amb caràcter general. Cap
dels coautors dels treballs que es presenten podrà formar part del tribunal de defensa de la tesi doctoral.

 A cord  23/2004,  de  31  de  març,  pel  qual  s'acorda  nomenar  els  representants  del  Consell  de  Govern  al Consel
Social, que tot seguit s'indiquen:

Francesca Puigpelat Martí (personal docent i investigador)
Juan Manuel Gómiz Rodríguez (personal d'administració i serveis)

 Acord 24/2004, de 31 de març, pel qual s'acorda nomenar la senyora Inés Macho Stadler com a membre suplent de
la Comissió de Reclamacions.

 Acord 25/2004, de 31 de març, pel qual s'acorda nomenar el senyor José M. Costa Molinari, com a professor emèrit
de la UAB.

 Acord  26/2004,  de  31  de  març,  pel  qual  s'acorda,  a  proposta  del  Departament  de  Genètica  i  de Microbiologia,
atorgar el premi extraordinari de doctorat a la senyora Susana Campoy Sánchez.

 A cord  27/2004,  de  31  de  març,  pel  qual  s'acorda,  a  proposta  de  la  Facultat  de  Ciències  Econòmiques
Empresarials, atorgar els premis extraordinaris de titulació corresponents al curs acadèmic 2002/2003, als senyors/a
les senyores següents:

Administració i Direcció d'Empreses
Silvia  Arcusa  Salvador,  Ester  Rodríguez  Moreno,  Laia  Regues  Robert  i  Raquel  Nieto  García

Economia
Irene  Magdalena  Gelabert  Benestar,  Miguel  Angel  Alcobendas  Lisbona,  Delia  Balsells  Martínez  i  Pau  Johe  Tort

 Acord 28/2004, de 31 de març, pel qual s'acorda, a proposta de la Facultat de Filosofia i Lletres, atorgar els premis
extraordinaris  de  titulació  corresponents  al  curs  acadèmic  2002/2003,  als  senyors/a  les  senyores  següents:

Història
Nadia Varo Moral, Vicenç Hernández Morales i Jorge Jiménez Zamora

Teoria de la Literatura i Literatura Comparada
David Martín Cope i Desire Mas Montosa

Història de l'Art
Joan Duran Porta i Caterina Capdevila Werning

Humanitats
Ivet Torres Muixí i Laia Martra Celma

Antropologia Social i Cultural
Maria Ollora Hoyos i Eukeni Acebal Lascurain

Filologia Anglesa
Cyntia del Jesús Romero

Filosofia
Oriol Farres Juste i Roger Mas Soler

Geografia
Laia Oliver Franco i Manuel Ruiz Martínez

Filologia Hispànica
Xavier Tubau Moreu i Diana González Martín

Història i Ciència de la Música
Ferran Granja Colom i Francesc Rius Mur
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Filologia Catalana
Raquel Parera Somolinos i Marta Canellas Crusellas

 Acord 29/2004, de 31 de març, pel qual s'acorda, a proposta de la Facultat de Dret, atorgar els premis extraordinaris
de  titulació  corresponents  al  curs  acadèmic  2002/2003,  als  senyors/a  les  senyores  següents:

Dret
Cristina  González  Banque,  Enrique  Leiva  Vojkovic,  Montserrat  Tomàs  Pelegrina,  Ruben  Franco  Nogales,  Soledad
Cabezas Fernández, Anna Comellas Goberna i Laura Gómez Lavado

Relacions Laborals
Jesús Javier García Peñas, Isabel Fernández Fernández i Tania Domínguez Amaro

Ciències del Treball 
Sandra Lorente Riu i David Hernández Salguero

 A cord  30/2004,  de  31  de  març,  pel  qual  s'acorda,  a  proposta  de  la  Facultat  de  Veterinària,  atorgar  els premis
extraordinaris  de  titulació  corresponents  al  curs  acadèmic  2002/2003,  als  senyors/a  les  senyores  següents:

Veterinària
Ignacio  Luis  Rodríguez  Pizá,  Anna  Domènech  Fontanals,  Aida  Herrerias  Solsona  i  Rosa  Novelles  Torroja

Ciència i Tecnologia dels Aliments
Antoni Canals Gelada i Antonio Hernández Martín

 Acord 31/2004, de 31 de març, pel qual s'acorda, a proposta de la Facultat de Ciències de l'Educació, atorgar els
premis  extraordinaris  de  titulació  corresponents  al  curs  acadèmic  2002/2003,  als  senyors/a  les  senyores  següents:

Mestre Especialitat Llengua Estrangera
Cristina Albarral Torres i M. Mercedes Boyer Subirats de Magriña

Mestre Especialitat Educació Primària
Sandra González Ibarra i Maria Gemma González Jordán

Mestre Especialitat Educació Infantil
Mercè Bonaventura Pujol, M. Esther Hurtado Chamizo i Marta Cases Gimeno

Mestre Especialitat Educació Física
Judit Lucena Moreno i Cristina Arbués Rosique

Mestre Especialitat Educació Especial
Vanessa Claveguera Pujolas i Montse Reixach Gifré

Mestre Especialitat Educació Musical
Aranzazu Orfila Pernas i Gemma Puntí Sala

Educació Social
Laura Arnau Sabatés i Núria Ardèvol Ibáñez

Psicopedagogia
Mireia Mas Roselló i Núria Truñó Tarrats

Comissió d'Ajut a l'Estudi

 Acord 1/2004, de 29 de març, pel qual s'aprova la convocatòria general d'ajuts de col·laboració per al curs acadèmic
2004-2005.

 Acord  2/2004,  de  29 de març,  pel  qual  s'autoritza  la  cap de l'Àrea d'Afers  Acadèmics per  realitzar  tots  els actes
necessaris per al normal desenvolupament del procés de resolució d'adjudicació dels ajuts de col·laboració per al curs
acadèmic 2004-2005.

 Acord  3/2004,  de  29  de  març,  pel  qual  s'aprova  la  convocatòria  de  beques  "Pere  Menal"  per  a  estudiants de
Matemàtiques per al curs acadèmic 2004-2005. 

 Acord  4/2004,  de  29  de  març,  pel  qual  s' aprova  la  convocatòria  de  beques  per  a  fer  estudis  a  la  UAB  Idiomes
Campus per al curs acadèmic 2004-2005. 
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 Acord 5/2004, de 29 de març, pel qual s'aprova la convocatòria de beques "Fons Olga Torres Massana" per al curs
acadèmic 2004-2005.

 Acord  6/2004,  de  29  de  març,  pel  qual  s'autoritza  la  cap  de  l'Àrea  d'Afers  Acadèmics  per  a  l'elaboració  de la
convocatòria  d'ajuts  econòmics  per  a  col·laborar  en  les  enquestes  per  a  l'avaluació  de  l'actuació  docent  del
professorat  de  la  UAB,  així  com  per  realitzar  els  actes  necessaris  per  al  seu  desenvolupament  i  resolució,  amb  la
posterior ratificació per part de la Comissió d'Ajut a l'Estudi. 

 Acord 7/2004,  de 29 de març,  pel  qual  s'aprova el  pressupost de beques i  ajuts  de la  UAB per al  curs acadèmic
2004-2005.

Comissió de Doctorat

 Acord 12/2004, de 30 de març, pel qual s'informa favorablement la modificació de la Secció tercera del Capítol V del
Text Refós de la Normativa de Doctorat relatiu a la presentació de tesis doctorals com a compendi de publicacions. 

 Acord 13/2004, de 30 de març, pel qual s'aprova el model d'enquesta sobre els programes de doctorat. 

 Acord  14/2004,  de  30  de  març,  pel  qual  s'autoritza  la  presentació  en  llengua  portuguesa  d'una  tesi  doctoral del
Departament de Pedagogia Aplicada.

Comissió d'Economia i Serveis

 Acord 2/2004, de 30 de març, pel qual s'informa favorablement el contingut del preacord marc amb el PAS laboral i
el PAS funcionari de la Universitat Autònoma de Barcelona 2004-2007. 

 Acord 3/2004, de 30 de març, pel qual s'aprova l’assignació al pressupost de funcionament dels departaments de
les quantitats addicionals resultants de la designació de professors com a membres dels tribunals dels concursos per
a  l’accés  a  places  de  cossos  docents  universitaris,  prèvia  la  justificació  de  l’esmentada  designació,  amb  els  límits
següents:

- 200 euros, si el tribunal està format per tres membres de la UAB.
- 250 euros, si  el tribunal està format per dos membres de la UAB i un tercer membre d’un organisme
amb seu a Catalunya.
- 600 euros, si  el tribunal està format per dos membres de la UAB i un tercer membre d’un organisme
amb seu a fora de Catalunya.

Comissió d'Investigació

 Acord 18/2004, de 23 de març,  pel  qual es resol  el  primer termini  de la Convocatòria d'estades de becaris UAB .

Comissió d'Ordenació Acadèmica

 Acord 13/2004, de 23 de març, pel qual s'informa favorablement la implantació a la UAB dels estudis de Llicenciat
en Criminologia, i elevar-la al Consell de Govern per a la seva aprovació.

 Acord  14/2004,  de  23  de  març,  pel  qual  s'informa  favorablement  l'adscripció  dels  estudis  de  Llicenciat en
Criminologia a la Facultat de Dret, i elevar-la al Consell de Govern per a la seva aprovació. 

 Acord  15/2004,  de  23  de  març,  pel  qual  s'informa  favorablement  la  creació  del  títol  de  Graduat  en Gestió
Aeronàutica, i s'eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació, si escau. 

 Acord 16/2004, de 23 de març, pel qual s' informa favorablement la implantació a la UAB dels estudis de Graduat en
Gestió Aeronàutica, i elevar-la al Consell de Govern per a la seva aprovació. 

 Acord  17/2004,  de  23  de  març,  pel  qual  s'aprova  l'oferta  d'assignatures  d'universitat  per  al  curs acadèmic
2004-2005. 

 Acord 18/2004, de 23 de març, pel qual es nomena la subcomissió encarregada d'estudiar els criteris a emprar per
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a les bases de la convocatòria d'adquisició i renovació d'equipament de laboratoris i altres espais docents.

 Acord 19/2004, de 23 de març, pel qual s'informa favorablement l'oferta de places i els criteris d'adjudicació per a
l'accés  al  segon  cicle  de  titulacions  de  primer  i  segon  cicles  i  a  les  titulacions  de  només  segon  cicle  per  al  curs
acadèmic 2004-2005, i s'eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació, si escau. 

Comissió de Professorat

 Acord 7/2004, de 26 de març, 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  8/2004,  de  26  de  març,  pel  qual  s'aprova  el  programa de  suport  a  l'activitat  investigadora  del professorat.

Consell Acadèmic de l'Escola de Postgrau

 Acord  2/2004,  de  25  de  març,  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.

Junta Electoral General

 Acord 1/2004, de 8 de març, pel qual s'aprova el calendari d'eleccions al Claustre.

 Acord  2/2004,  de  8  de  març,  pel  qual  s'aprova  la  distribució  dels  membres  del  Claustre  per  centres  i sectors

 Acord 3/2004, de 8 de març, pel qual s'acorda fer públics els censos electorals provisionals per a les eleccions al
Claustre.

NOMENAMENTS 

Institucionals 

 Resolució del rector, d'1 de març de 2004, per la qual es nomena el senyor Joan Carbonell Manils representant de
la  UAB  a  la  Comissió  de  preinscripció  universitària  del  Consell  Interuniversitari  de  Catalunya.

 Resolució del rector, de 3 de març de 2004, per la qual es nomena el senyor Joan Carbonell Manils representant de
la  UAB a  la  Comissió  del  programa de Promoció  d'Estudis  de Catalunya del  Consell  Interuniversitari  de Catalunya.

 Resolució del rector, de 3 de març de 2004, per la qual es nomena el senyor Joan Carbonell Manils representant de
la UAB al patronat de la Fundació Privada GIN.

Facultats i Escoles Universitàries 

 Resolució del rector, d'1 de març de 2004, per la qual es nomena la senyora Anna Bassols Teixidó coordinadora per
Avaluació Europea de la Facultat de Veterinària.

 Resolució del rector, d'1 de març de 2004, per la qual es nomena la senyora Josefina Sala Roca coordinadora de
titulació de la Diplomatura d'Educació Social de la Facultat de Ciències de l'Educació.

Departaments 

 Resolució del rector, d'1 de març de 2004, per la qual es nomena el senyor Lluís Escriche Martínez cap de la Unitat
de Química Inorgànica del Departament de Química.

 Resolució  del  rector,  d'1  de  març  de  2004,  per  la  qual  es  nomena  el  senyor  Rafael  Micó  Pérez  coordinador de
Tercer  Cicle  de  la  Divisió  de  Prehistòria  del  Departament  d'Antropologia  Social  i  de  Prehistòria.
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CONVENIS
(Convenis que han finalitzat el procés de signatura per les parts durant el mes de març).

Convenis marcs 

 C onveni  de  27  de  febrer  de  2004  entre  la  UAB  i  la  Comisión  Nacional  de  los  Derechos  Humanos,  "La CNDH"
(Mèxic).

 C onveni  de  25  de  febrer  de  2004  entre  la  UAB  i  la  Università  Degli  Studi  di  Catania, (Itàlia

En matèria específica 

 Conveni de 2 de febrer de 2004 entre la UAB i les Universitats de Girona, Autónoma de Madrid, de les Illes Balears,
de la Laguna, de Santiago de Compostela, de Sevilla, de València i de Granada amb l'Organismo Autónomo Parques
Nacionales,  per  a  la  realització  del  programa  de  doctorat  interuniversitari  d 'Educació  Ambiental .

 C onveni  de  4  de  febrer  de  2004  entre  la  UAB  i  la  Fundació  Avedis  Donabedian,  per  a  l'organització  de la
diplomatura de postgrau Metodologia d'Avaluació i Millora assistencial.

 Conveni  de  18 de febrer  de  2004 entre  la  UAB i  el  Síndic  de Greuges de Catalunya en l'àmbit  de formació dels
estudiants (2004-2005).

 Conveni de 18 de febrer de 2004 entre la UAB i les Universitats de Barcelona, Autónoma de Madrid, Complutense
de Madrid,  de la  Coruña,  de Burgos,  de Córdoba,  de Lleida,  de Múrcia,  de Sevilla,  de Zaragoza i  la  Politécnica  de
Cartagena,  per  a  la  realització  del  doctorat  interuniversitari  en  Electroquímica,  Ciència  i  Tecnologia  (ECyT).

 Conveni  de 20 de febrer  de 2004 entre la  UAB i  la  Agencia Nacional  de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA),  per  a  la  participació  del  programa  de  Convergència  Europea:  Xarxa  de  Degans  de  la  Comunicació .

 Conveni de 25 de febrer de 2004 entre la UAB i l'Ajuntament de Barcelona per la participació de la UAB en l'Any del
Llibre i la Lectura, Barcelona 2005, formant part del seu Consell Promotor.

ALTRES RESOLUCIONS DEL RECTOR

 Resolució del rector, de 31 de març de 2004, per la qual es convoquen eleccions al Claustre de la UAB per al dia 20
de maig de 2004.

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

Convocatòries 

 Resolució  de  la  cap  de  l'Àrea  de  Desenvolupament  de  Recursos  Humans,  d'1  de  març  de  2004,  per  la  qual es
convoca  una  plaça  pública  de  tècnic/a  Superior  en  Bioseguretat,  amb  destinació  al  Servei  de  Prevenció  i  de  Medi
Ambient.

 Resolució  de la  cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans,  de 8 de març de 2004, per la  qual es
convoca  una  plaça  pública  de  tècnic/a  de  suport  informàtic,  amb  destinació  al  Servei  d'Informàtica  Distribuïda  del
Rectorat, Àrea de Logística i de Medi Ambient.

 Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 11 de març de 2004, per la qual es
convoca  una  plaça  pública  d'oficial  de  primera  de  laboratori,  amb  destinació  al  Departament  de  Psiquiatria  i  de
Medicina Legal, Administració de Centre de Medicina.

 Resolució  de la  cap  de l'Àrea  de Desenvolupament de Recursos  Humans,  d'11  de març  de 2004,  per  la  qual es
convoca una plaça d'administratiu/va (nivell  bàsic),  amb destinació al  Departament de Biologia Cel·lular,  Fisiologia i
Immunologia.

 Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 12 de març de 2004, per la qual es
convoca  una  plaça  pública  de  tècnic/a  mitjà/ana  de  desenvolupament  tecnològic,  adjunt  al  cap  de  Servei,  amb
destinació a l'Administració de Centre de Ciències de la Comunicació.

 Resolució  de la  cap  de l'Àrea  de Desenvolupament de Recursos  Humans,  d'17  de març  de 2004,  per  la  qual es
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convoca  una  plaça  d'administratiu/va  (nivell 16), amb destinació a l'Oficina de  Relacions Internacionals.

Resolucions de convocatòries 

 Resolució del vicerector de Professorat i de Personal d'Administració i Serveis (per delegació del rector), de 16 de
febrer  de  2004,  per  la  qual  es  fa  públic  el  nomenament  de  la  senyora  Mercedes  Carolina  Martí  Gaudes  com  a
funcionària de carrera de l'escala tècnica superior de suport a la recerca de la UAB. (DOGC 4084, de 4 de març de
2004).

 Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans, de 2 de març de 2004, per la qual s'atorga a la
senyora Olga Rodríguez López, la plaça de cap de selecció del Personal d'Administració i Serveis, amb destinació a
l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans.

 Resolució  de la  cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans,  de 5 de març de 2004, per la  qual es
declara  desert  el  concurs  intern  per  a  cobrir  una  plaça  de  tècnic/a  de  suport  informàtic,  amb  destinació  al  Servei
d'Informàtica Distribuïda de l'Àrea de Logística i de Medi Ambient.

 Resolució  de  la  cap  de  l'Àrea  de  Desenvolupament  de  Recursos  Humans,  de  8  de  març  de  2004,  per  la qua
s'atorga  al  senyor  Félix  Gallego  Hernández  la  plaça  d'administratiu/va  (nivell  bàsic),  amb  destinació  a  la  Gestió
Econòmica de la Facultat de Medicina.

 Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 8 de març de 2004, per la qual es fa
pública la llista per ordre de prelació de professors/res substituts/tes i/o professors de reforç per als idiomes: català i
espanyol per a estrangers, amb destinació al Servei d'Idiomes Moderns. 

 Resolució  de  la  cap  de  l'Àrea  de  Desenvolupament  de  Recursos  Humans,  de  9  de  març  de  2004,  per  la qua
s'atorga a la senyora Conxita Golanó i Fornells la plaça de tècnic/a de servei lingüístic, amb destinació al Gabinet de
Llengua Catalana.

 Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 10 de març de 2004, per la qual es
declara desert el concurs intern per a cobrir una plaça de Laborant (oficial de primera/tècnic especialista de laboratori)
amb  destinació  al  Departament  de  Psiquiatria  i  de  Medicina  Legal  de  l'Administració  de  Centre  de  Medicina.

 Resolució  de  la  cap  de  l'Àrea  de  Desenvolupament  de  Recursos  Humans,  de  10  de  març  de  2004,  per  la qual
s'atorga a la  senyora M. Pilar  Gago Hernández la  plaça d'administratiu/va (nivell  bàsic),  amb destinació a la  Gestió
Acadèmica de la Facultat de Ciències de la Comunicació.

 Resolució  de la  cap  de l'Àrea  de Desenvolupament de Recursos  Humans,  d'11  de març  de 2004,  per  la  qual es
declara desert el concurs intern per a cobrir una plaça de tècnic/a mitjà/ana de desenvolupament tecnològic, adjunt al
cap  de  Servei,  amb  destinació  a  l'Administració  de  Centre  de  Ciències  de  la  Comunicació.

 Resolució  de la  cap  de l'Àrea  de Desenvolupament de Recursos  Humans,  d'11  de març  de 2004,  per  la  qual es
declara desert el concurs intern per a cobrir una plaça de tècnic/a mitjà/ana de desenvolupament tecnològic, adjunt al
cap  de  Servei,  amb  destinació  a  l'Administració  de  Centre  de  Ciències  de  la  Comunicació.

 Resolució  de  la  cap  de  l'Àrea  de  Desenvolupament  de  Recursos  Humans,  d'11  de  març  de  2004,  per  la qua
s'atorga al  senyor Joaquín Caro Lobera la  plaça d'administratiu/va (nivell  bàsic),  amb destinació al  Departament de
Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia.

 Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 18 de març de 2004, per la qual es fa
pública la llista per ordre de prelació de professors/res substituts/tes i/o professors de reforç per als idiomes: anglès,
francès, alemany, italià i japonès, amb destinació al Servei d'Idiomes Moderns.

 Resolució del vicerector de Professorat i de PAS, de 18 de març de 2004, per la qual es fa públic el nomenament
dels funcionaris/funcionàries que han superat les diferents fases d'accés a l'escala A: tècnic/a superior de suport a la
recerca, pel sistema de consurs que tot seguit s'indiquen: Llorenç Badiella Busquets, Anna Barceló Vernet, Salvador
Bartolomé Piñol, Alba Eustaquio Ruiz, Jesús Martínez Marín, Maria Teresa Robles Rafols i Meritxell Segués Fuentes.

 Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 19 de març de 2004, per la qual es fa
pública la  llista  per  ordre de prelació  de persones per  a  cobrir  substitucions d'auxiliar  de  servei,  amb destinació als
Suport Logístic i Punt d'Informació de la UAB.

DISPOSICIONS D'INTERÈS PER A LA UAB 

Estatals 
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Reial Decret 285/2004, de 20 de febrer de 2004, pel qual es regulen les condicions d'homologació i convalidació de
títols i estudis estrangers d'educació superior. (BOE núm. 55, de 4 de març de 2004).

Reial Decret 339/2004, de 27 de febrer de 2004, sobre acreditació d'instituts d'investigació sanitària. (BOE núm. 63,
de 13 de març de 2004).

Autonòmiques 

Resolució del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, de 25 de febrer de 2004, per la qual
es  dóna  publicitat  als  acords  de  la  Comissió  d'accés  a  la  universitat  dels  més  grans  de  25  anys  del  Consell
Interuniversitari  de  Catalunya,  de  4  de novembre i  2  de desembre de 2003,  sobre l'accés  a  la  universitat  dels  més
grans de 25 anys per al curs 2004-2005. (DOGC núm. 4081, d'1 de març de 2004).

Resolució del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, de 25 de febrer de 2004, per la qual
s'aprova la tramitació telemàtica de la inscripció per a les proves d'accés a les universitats públiques catalanes i a la
Universitat de Vic dels més grans de 25 anys. (DOGC núm. 4081, d'1 de març de 2004). 

Resolució de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, de 19 de gener de 2004, per la qual s'obren les
convocatòries per a la concessió de beques i ajuts en matèria de recerca per a l'any 2004. (DOGC núm. 4081, d'1 de
març de 2004). 

Resolució de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, de 19 de gener de 2004, per la qual s'obren les
convocatòries per a la concessió de beques i ajuts en matèria d'universitats per a l'any 2004. (DOGC núm. 4081, d'1
de març de 2004). 

Ordre  del  Departament  d'Universitats,  Recerca  i  Societat  de  la  Informació,  de  2  de  febrer  de  2004,  per  la qua
s'aprova  la  tramitació  telemàtica  de  diversos  procediments  de  concessió  de  beques  i  ajuts  de  l'Agència  de  Gestió
d'Ajuts Universitaris i de Recerca. (DOGC núm. 4082, de 2 de març de 2004).

Resolució del rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 26 de febrer de 2004, pel la qual es convoquen
concursos d'accés a cossos de funcionaris docents universitaris. (DOGC núm. 4090, de 12 de març de 2004). 

Resolució del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, d'1 de març de 2004, per la qual es
dóna  publicitat  a  l'atorgament  de  subvencions.  (DOGC  núm.  4091,  de  15  de  març  de  2004).

Resolució  del  rector  de  la  Universitat  Autònoma  de  Barcelona,  de  10  de  març  de  2004,  pel  la  qual  es declaren
finalitzats  els  procediments  de  tres  places  corresponents  a  la  convocatòria  de  concursos  d'accés  a  cossos  de
funcionaris docents. (DOGC núm. 4099, de 25 de març de 2004). 

Oficina de Coordinació Institucional
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