
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
BARCELONA

Maig de 2004 / Núm. 8

Disposicions generals i
acords Nomenaments Convenis Altres

Consell Social 

Consell de Govern

Comissions del Consell de
Govern
-- d'Avaluació i Control del
Professorat
 - d'Investigació
 - d'Ordenació Acadèmica 
 - de Professorat

-Consell Acadèmic de l'Escola de
Postgrau

Junta Electoral General 

 

Institucionals

Facultats i Escoles Universitàries

Departaments

Convenis marcs

En matèria específica 

 

Convocatòries i resolucions de
places de personal d'administració i
serveis

Disposicions d'interès per a
la UAB

Disposicions estatals
Disposicions autonòmiques

La publicació d'aquest Butlletí no afecta a l'entrada en vigor ni la validesa de les disposicions i dels actes administratius dels quals
dóna difusió

Editat per la Secretaria General

DISPOSICIONS GENERALS I ACORDS

Consell Social

Acord 8/2004, de 24 de maig, pel qual d'aprova la implantació dels estudis de la Llicenciatura en Criminologia a la
UAB.

Acord  9/2004,  de  24  de  maig,  pel  qual  s'aprova  l'adscripció  dels  estudis  de  la  Llicenciatura  en  Criminologia  a la
Facultat de Dret de la UAB.

Acord  10/2004,  de  24  de  maig,  pel  qual  s'aprova  l'estructura  de  comissions  del  Consell Socia

Acord 11/2004, de 24 de maig, pel qual s'aprova el calendari de reunions del Ple del Consell Social per al període
comprès des del mes de juny fins el mes de desembre de 2004.

Acord 12/2004, de 24 de maig, pel qual:

1. es concedeix el règim especial de primer curs a un estudiant
2. es concedeix la convocatòria de gràcia a diferents estudiants
3. s'acorda no concedir la convocatòria de gràcia a diferents estudiants, per no complir els
requisits.

Consell de Govern

Acord 43/2004, de 26 de maig, pel qual s'aprova la divisió del Departament d'Antropologia Social i de Prehistòria en
dos  departaments:  Departament  d'Antropologia  Social  i  Cultural  i  Departament  de  Prehistòria.

Acord 44/2004, de 26 de maig, pel qual s'acorda aprovar l'oferta de títols de postgrau.

Acord 45/2004, de 26 de maig, pel qual s'acorda aprovar la Normativa de nomenament de doctors Honoris Causa,
que tot seguit es transcriu:

Normativa de nomenament de doctors Honoris Causa
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Article 1.- Objecte
1. L'objecte d'aquesta normativa és establir els requisits i  el procediment per a l'atorgament del títol de
doctor honoris causa, d'acord amb el que disposa l'article 176 dels Estatuts de la Universitat Autònoma
de Barcelona.

Article 2.- Destinataris
La  Universitat  Autònoma  de  Barcelona  pot  distingir  amb  el  títol  de  doctor  honoris  causa  aquelles
persones que per la seva activitat rellevant en el camp de la docència, de la recerca, de la cultura o, en
casos  excepcionals,  pel  seu  servei  a  la  societat,  en  siguin  considerades  mereixedores.

Article 3.- Iniciativa i formalització
1.  La  iniciativa  per  a  la  proposta  de  nomenament  de  doctor  honoris  causa  pot  partir:
a)  Ordinàriament,  de  les  estructures  bàsiques  de  la  Universitat:  facultats  o  escoles  universitàries,
departaments i instituts universitaris d'investigació.
b)  Excepcionalment,  del  Consell  de  Govern  o  del  rector,  a  proposta  de  l'Equip  de  Govern.
2.  Quan  la  iniciativa  provingui  d'una  estructura  bàsica  de  la  Universitat,  el  procediment  per  a
formalitzar-la i endegar el tràmit institucional serà el següent:
a) Si la iniciativa s'origina en un departament o institut universitari d'investigació, caldrà que hi hagi acord
del  Consell  de  Departament  o  d'Institut  adoptat  per  majoria  absoluta.  Posteriorment,  la  Junta  de  la
facultat o escola a la que estigui acadèmicament més vinculat haurà de formalitzar el tràmit mitjançant
un acord adoptat per majoria absoluta.
b) Si la iniciativa s'origina en una facultat o escola universitària, caldrà que hi hagi acord de la Junta de
Facultat o d'Escola adoptat per majoria absoluta.
Article 4.- Procediment posterior a la formalització
1.  La  proposta  de  nomenament  de  doctor  honoris  causa,  sigui  quin  sigui  l'origen  de  la  iniciativa,  ha
d'anar acompanyada de la documentació següent:
a)  Una  memòria  justificativa  dels  mèrits  i  circumstàncies  que  concorren  per  a  proposar  al  candidat,
destacant en el seu cas, la seva vinculació amb la Universitat.
b) Un currículum del candidat, indicant la seva trajectòria acadèmica, activitat investigadora i producció
científica, o, en el seu cas, activitat cultural o servei a la societat.
c) Els certificats dels acords a que es refereix l'apartat 2 de l'article 3 d'aquesta normativa. 
d) Qualsevol altra documentació que acrediti el suport a la candidatura.
2.  La  proposta  de  nomenament  de  doctor  honoris  causa,  junt  amb  la  documentació  corresponent,
s'adreçarà a la Secretaria General,  per tal  que un cop verificat  el  compliment dels aspectes formals la
presenti al Consell de Govern.

Article 5.- Criteris i periodicitat
1.  Les  propostes  de  nomenament  de  doctor  honoris  causa  s'hauran  de  fer  amb criteris  de  prudència,
racionalitat i distribució equilibrada entre els diversos centres de la UAB, per la qual cosa el Consell de
Govern tindrà en compte la diversitat dels diferents centres, el nombre de titulacions de cadascun d'ells,
així com el nombre de professors doctors i el nombre d'estudiants.
2.  En  aplicació  d'aquests  criteris,  i  en  funció  de  les  disponibilitats  econòmiques,  el  Consell  de  Govern
podrà atorgar un nomenament cada dos anys a la Facultat de Ciències, la Facultat de Filosofia i Lletres i
a  la  Facultat  de  Medicina,  i  un  nomenament  cada  quatre  anys  a  cadascun  dels  centres  restants.
Complementàriament  es  tindrà  en  compte  la  possibilitat  de  cofinançament  amb  centres  i/o  entitats
externes a la Universitat.
Article 6.- Atorgament
1. El Consell de Govern és l'òrgan competent per aprovar l'atorgament del títol de doctor honoris causa
de la Universitat Autònoma de Barcelona.
2. L'aprovació del nomenament requerirà, en votació secreta, que els dos terços dels vots emesos siguin
favorables i que no hi hagi més del 10% dels vots negatius.
3. No es podrà presentar al Consell de Govern una proposta de nomenament de doctor honoris causa
mentre  n'hi  hagi  alguna  pendent  d'aprovació  del  mateix  centre  per  part  del  Consell  de  Govern.

Article 7.- Acte d'investidura
L'acte  d'investidura  d'un  doctor  honoris  causa  es  realitzarà  en  el  decurs  d'una  sessió  solemne
expressament convocada amb aquesta finalitat i seguirà el protocol establert per la Secretaria General.

Acord 46/2004, de 26 de maig, pel qual s'acorda aprovar la relació de places a habilitar que s'ha de comunicar al
Consejo de Coordinación Universitaria (Reial Decret 774/2002, de 26 de juliol).

Acord 47/2004, de 26 de maig, pel qual s'acorda:

1. Ratificar l'aprovació del Reglament de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
2. Ratificar l'aprovació del Reglament de la Facultat de Traducció i d'Interpretació.
3. Ratificar l'aprovació del Reglament del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i
d'Ecologia. 
4. Ratificar l'aprovació del Reglament del Departament de Matemàtiques.
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Acord 48/2004, de 26 de maig, pel qual s'acorda, a proposta del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i
d'Immunologia,  atorgar  el  premi  extraordinari  de  doctorat,  corresponent  al  curs  acadèmic  2001/2002,  a  la  senyora
Silvina Dal Zotto Bustos.

Acord 49/2004, de 26 de maig,  pel  qual  s'acorda a proposta del  Departament de Biologia Cel·lular,  de Fisiologia i
d'Immunologia,  atorgar  el  premi  extraordinari  de  doctorat,  corresponent  al  curs  acadèmic  2002/2003,  a  la  senyora
Astrid Vallès Sánchez.

Comissió d'Avaluació i Control del Professorat

Acord 3 /2004, de 12 de maig , pel qual pel qual s'acorda ratificar els criteris d'avaluació i de puntuació dels diferents
indicadors continguts al Manual d'Avaluació del Professorat de la UAB.

Comissió d'Investigació

Acord  23/2004,  de  28  de  maig,  pel  qual  s'informa  favorablement  del  reconeixement  de  la  Fundació Avedis
Donavedian-UAB  com  a  institut  universitari,  i  elevar  la  proposta  al  Consell  de  Govern  per  a  la  seva  aprovació.

Acord  24/2004,  de  28  de  maig,  pel  qual  es  resol  la  convocatòria  d'ajuts  per  Revistes  Periòdiques  de Recerca.

Acord 25/2004, de 28 de maig, pel qual es resol el 1er. termini de la convocatòria d'ajuts a l'assistència a congressos
per l'any 2004.

Acord 26/2004, de 28 de maig, pel qual es resol la convocatòria d'ajuts per a la incorporació de Tècnics de Suport a
la recerca.

Acord  27/2004,  de  28  de  maig,  pel  qual  s'informa  favorablement  del  reconeixment  de  les  figures  de recerca
següents: 

-Servei de Nutrició d'Animals Monogastrics (SNAM). S3
-Servei d'Estudis de Digestió i Fermentació Ruminal. S3 

I elevar les propostes al Consell de Govern per a la seva aprovació. 

Comissió d'Ordenació Acadèmica

Acord  21/2004,  de  4  de  maig,  pel  qual  es  dóna  el  vistiplau  a  l'avantprojecte  de  pla  d'estudis  de  Llicenciat en
Criminologia, condicionat a la rebaixa del nombre d'assignatures optatives incloses.

Acord 22/2004, de 4 de maig,  pel  qual  s'aprova la  modificació del  pla d'estudis de Graduat en Arts i  Disseny, per
delegació del Consell de Govern, en el termes següents: 

Ampliar  l'oferta  d'assignatures  optatives  amb  l'assignatura  Pràctiques,  de  15  crèdits  de  pràctiques
tutoritzades,  amb  la  descripció  "Integració  en  el  món  laboral  i  el  seu  sistema  de  relacions  socials  i
laborals",  i  adscrita  a  totes  les  àrees  de  coneixement  de  totes  les  assignatures  del  pla  d'estudis.

i s'informa al Consell Social.

Acord 23/2004, de 4 de maig, pel qual s'aprova la modificació dels complements de formació que hauran de superar
els alumnes que vulguin accedir al segon cicle dels estudis de llicenciat en Filologia Anglesa en els termes següents:

Substituir  l'assignatura Literatura anglesa del Segle XX per l'assignatura Gèneres literaris anglesos del
Segle XIX.

Acord 24/2004, de 4 de maig,  pel  qual  s'aprova la  modificació del  pla d'estudis de Mestre especialitat  de Llengua
Estrangera, per delegació del Consell de Govern, en el termes següents: 

Deixar sense efectes el prerequesit següent: per cursar l'assignatura Didàctica de la llengua francesa II
cal tenir aprovada l'assignatura Didàctica de la llengua francesa I.

i s'informa al Consell Social.

Acord  25/2004,  de  4  de  maig,  pel  qual  s'acorda  aprovar  l'oferta  d'activitats  susceptibles  de  reconeixement  com a
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crèdits  de  lliure  elecció  adreçades  a  tots els alumnes de la UAB per al  curs  acadèmic 2004-2005.

Acord 26/2004, de 4 de maig, pel qual s'acorda aprovar el procediment per a la inclusió al pla docent del professorat
de la dedicació al programa ARGÓ.

Acord  27/2004,  de  4  de  maig,  pel  qual  s'acorda  ampliar  l'oferta  d'assignatures  d'universitat  per  al  curs acadèmic
2004-2005.

Acord  28/2004,  de  4  de  maig,  pel  qual  s'acorda  canviar  el  ponent  del  pla  d'estudis  de  Graduat  en Gestió
Aeronàutica.

Comissió de Professorat

Acord 9/2004, de 13 de maig, pel qual s'aprova la proposta de concessió d'any sabàtic per al curs 2004-2005.

Acord 10/2004, de 13 de maig, pel qual s'informa favorablement les línies d'actuació proposades pel Vicerectorat de
Professorat en relació amb els àmbits corresponents a les convocatòries de places del programa Serra Hunter de la
Generalitat de Catalunya.

Acord 11/2004, de 13 de maig, 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 12/2004, de 24 de maig,  pel  qual  s'informa favorablement la  proposta de places a presentar al  Consejo de
Coordinación Universitaria per a la seva habilitació. 

Acord 13/2004, de 24 de maig, pel qual s'aprova la proposta de dotació de recursos corresponents a un professor
agregat i a dos professors lectors per a l'Àrea de Coneixement de Teoria del Senyal, del Departament d'Enginyeria de
Telecomunicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Consell Acadèmic de l'Escola de Postgrau

Acord  3/2004,  de  25  de  maig ,  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 9/2004, de 7 de maig, pel qual s'acorda proclamar les candidatures definitives del sector A per a les eleccions
al Claustre de 20 de maig de 2004.

Acord  10/2004,  de  7  de  maig,  pel  qual  s'acorda  proclamar  les  candidatures  definitives  del  sector  B  per  a les
eleccions al Claustre de 20 de maig de 2004.

Acord  11/2004,  de  7  de  maig,  pel  qual  s'acorda  proclamar  les  candidatures  definitives  del  sector  C  per  a les
eleccions al Claustre de 20 de maig de 2004.

Acord  12/2004,  de  7  de  maig,  pel  qual  s'acorda  proclamar  les  candidatures  definitives  del  sector  D  per  a les
eleccions al Claustre de 20 de maig de 2004.

Acord  13/2004,  de  7  de  maig,  pel  qual  es  desestima  la  petició  d'un  estudiant  per  no  ajustar-se  al  que  preveu el
Reglament Electoral de la UAB.

Acord 14/2004, de 21 de maig, pel qual s'acorda proclamar els resultats provisionals del sector A de les eleccions al
Claustre de 20 de maig de 2004.

Acord 15/2004, de 21 de maig, pel qual s'acorda proclamar els resultats provisionals del sector B de les eleccions al
Claustre de 20 de maig de 2004.

Acord 16/2004, de 21 de maig, pel qual s'acorda proclamar els resultats provisionals del sector C de les eleccions al
Claustre de 20 de maig de 2004.

Acord 17/2004, de 21 de maig, pel qual s'acorda proclamar els resultats provisionals del sector D de les eleccions al
Claustre de 20 de maig de 2004.

Acord 18/2004, de 27 de maig, pel qual es desestima la reclamació d'un interventor per no ajustar-se al que preveu

4



el Reglament Electoral de la UAB.

Acord 19/2004, de 27 de maig, pel qual s'acorda proclamar els resultats definitius del sector A de les eleccions al
Claustre de 20 de maig de 2004.

Acord 20/2004, de 27 de maig, pel qual s'acorda proclamar els resultats definitius del sector B de les eleccions al
Claustre de 20 de maig de 2004.

Acord 21/2004, de 27 de maig, pel qual s'acorda proclamar els resultats definitius del sector C de les eleccions al
Claustre de 20 de maig de 2004.

Acord 22/2004, de 27 de maig, pel qual s'acorda proclamar els resultats definitius del sector D de les eleccions al
Claustre de 20 de maig de 2004. 

  

NOMENAMENTS 

Institucionals 

 Resolució del rector, de 14 de maig de 2004, per la qual es nomena el senyor Francesc Morata Tierra, director del
Centre de Documentació Europea.

Facultats i Escoles Universitàries

 Resolució  del  rector,  d'1  de  maig  de  2004,  per  la  qual  es  nomena  la  senyora  Montserrat  Jiménez Sureda
sotscoordinadora  de  titulació  de  la  Llicenciatura  d'Història  de  la  Facultat  de  Filosofia  i  Lletres.

 Resolució  del  rector,  de  18  de  maig  de  2004,  per  la  qual  es  nomena  el  senyor  Alexis  Garcia Eggens
sotscoordinador d'Intercanvis de la Facultat de Traducció i d'Interpretació.

Departaments

 Resolució del rector, d'1 de maig de 2004, per la qual es nomena el senyor José Juan Rodríguez Jerez coordinador
d'Unitat Departamental del Departament de Ciència Animal i dels Aliments.

 Resolució del rector, d'1 de maig de 2004, per la qual es nomena la senyora Elena Larrauri Pijoan coordinadora de
Tercer Cicle del Departament de Ciència Política i de Dret Públic.

 Resolució del rector, de 17 de maig de 2004, per la qual es nomena el senyor José Manuel Pérez Tornero secretari
del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació.

CONVENIS
(Convenis que han finalitzat el procés de signatura per les parts durant el mes d'abril).

Convenis marcs 

Conveni de 15 de gener de 2004 entre la UAB, la Universidad Autónoma de Madrid i la Universidad de Valladolid.

Conveni de 17 de febrer de 2004 entre la UAB i la Universidad del Rosario, Colòmbia.

Conveni d'1 de maig de 2004 entre la UAB i la Fundació CIDOB.

Conveni de 3 de maig de 2004 entre la UAB i la Fundació SAR Servicios Residenciales y Asistenciales.

En matèria específica 
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Conveni de 15 de gener de 2004 entre la UAB, la Universidad Autónoma de Madrid i la Universidad de Valladolid,
per  la  realització  del  programa  de  doctorat  interuniversitari  Cultures  en  Contacte  en  el  Mediterrani  Antic .

Conveni  de  6  de  febrer  de  2004  entre  la  UAB  i  el  Centre  Universitaire  de  Formation  et  de  Recherche, Nimes
(França),  per  emmarcar  i  coordinar  l'actuació  d'ambdues  universitats  en  la  formació  dels  estudiants  a  través  d'un
programa  d'intercanvi  de  pràctiques  en  empreses  i  de  promoció  de  productes  culturals  Catalunya  i  de  la  zona  del
Languedoc-Rosselló (Projecte "Leonardo").

Conveni de 16 de febrer de 2004 entre la UAB i la Societat Promoció Econòmica de Sabadell, SL, per l'organització
dels  cursos:  1ª  Edició  de  l'ABC  de  l'Emprenedor  i  1ª  Edició  del  curs  de  Creació  d'Empreses .

Conveni  de  18  de  febrer  de  2004  entre  la  UAB  i  la  Fundació  per  als  Estudis  de  Prevenció  i  Seguretat Integra
(FEPSI)  per  a  la  formalització  de  la  Dra.  Roser  Martínez  Quirante,  del  Departament  de  Dret  Públic,  com  a
coordinadora de programes de tercer cicle de l'EPSI.

Conveni  de  18  de  febrer  de  2004  entre  la  UAB  i  la  Fundació  per  als  Estudis  de  Prevenció  i  Seguretat Integra
(FEPSI) per a la formalització de la Dra. Judith Gifreu Font, del Departament de Dret Públic, com a coordinadora de
programes de tercer cicle de l'EPSI.

Conveni de 15 de març de 2004 entre la UAB i Abelló-Linde, per utilitzar els sistemes de depuració d'aigües de les
piscines dels Servei d'Activitat Física de la UAB com a planta pilot.

Conveni de 20 de maig de 2004 entre la UAB, l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i la Fundació
Aula d'Alts Estudis d'Electes, per la realització de la II i III Edició del programa de la diplomatura de postgrau en Gestió
i Administració Local.

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

Convocatòries 

 Resolució  de  la  cap  de  l'Àrea  de  Desenvolupament  de  Recursos  Humans,  de  13  de  maig  de  2004,  per  la qual
s'anuncia la convocatòria pública per cobrir, amb caràcter interí, els propers reforços temporals i urgents que puguin
sorgir  fins  a  31  de  desembre  de  2004,  de  les  funcions  de  l'Escala  d'Auxiliar  Administrativa.

 Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 19 de maig de 2004, per la qual es
convoca una plaça de tècnic/a superior en comunicació digital, amb destinació a l'Àrea de Comunicació i de Promoció.

 Resolució  de  la  cap  de  l'Àrea  de  Desenvolupament  de  Recursos  Humans,  de  19  de  maig  de  2004,  per  la es
convoca  una  plaça  de  contractació  temporal  de  tècnic/a  superior  Creació  d'Empreses,  amb  destinació  a  la
Vicegerència de Recerca.

 Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 19 de maig de 2004, per la qual es
convoca  una  plaça  de  cap  de  l'Oficina  de  Serveis  Tècnics  (nivell  24.3),  amb  destinació  a  l'Àrea  d'Arquitectura  i
d'Urbanisme.

 Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 19 de maig de 2004, per la qual es fa
pública  la  convocatòria  per  a  cobrir  substitucions  d'oficial  de  primera,  amb  destinació  al  Servei  d'Estabulari.

 Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 19 de maig de 2004, per la qual es fa
pública la convocatòria per a cobrir substitucions de vigilant, amb destinació al Servei de Seguretat de la UAB. 

Resolucions de convocatòries 

 Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 7 de maig de 2004, per la qual es fan
públiques les esmenes a la llista per ordre de prelació per a cobrir substitucions d'oficial de primera de laboratori per a
l'opció  A  -Química-,  per  a  l'opció  B  -electrònica-  i  per  a  l'opció  C  -sanitària-,  amb destinació  a  diferents  serveis  i  a
laboratoris de pràctiques docents i de recerca de la UAB. 

 Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 14 de maig de 2004, per la qual es
declara desert el concurs intern per a cobrir una plaça de tècnic/a superior en comunicació digital, amb destinació a
l'Àrea de Comunicació i de Promoció.
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 Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 20 de maig 2004, per la qual s'atorga
al  senyor  José  Manuel  Rodríguez  Coso  la  plaça  de  laborant  (oficial  de  1a/tècnic  especialista  de  laboratori),  amb
destinació  al  Departament  de  Bioquímica  i  Biologia  Molecular  i  Laboratoris  Integrats  de  la  Facultat  de  Ciències
(Administració de Centre de Ciències).

 Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 27 de maig 2004, per la qual s'atorga
al  senyor  Antoni  Cañete  Ramírez  la  plaça  d'oficial  de  primera  de  laboratori,  amb  destinació  al  Departament  de
Psiquiatria i Medicina Legal.

DISPOSICIONS D'INTERÈS PER A LA UAB 

Estatals 

Resolució de 10 de març de 2004, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es declaren finalitzats els
procediments  de  tres  places  corresponents  a  la  convocatòria  de  concurs  d'accès  a  cossos  de  funcionaris  docents.
(BOE núm. 107, de 3 de maig de 2004)

Resolució de 26 de març de 2004, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoquen concursos
d'accés  de  cossos  de  funcionaris  docents  universitaris,  per  a  ocupar  places  assistencials  bàsiques  incloses  en  el
conveni  subscrit  entre la  Universitat  Autònoma de Barcelona i  l'Institut  Català de la  Salut.  (BOE núm. 111, de 7 de
maig de 2004)

Resolució de 26 de març de 2004, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoquen concursos
d'accés  als  cossos  de  funcionaris  docents  universitaris.  (BOE  núm.  113,  de  10  de  maig  de  2004)

Autonòmiques 

Resolució  del  rector  d e  la  Universitat  Autònoma  de  Barcelona,  de  14  d'abril  de  2004,  per  la  qual  es  nomena el
senyor  Lluís  Roura  Aulinas  catedràtic  d'universitat.  (DOGC  núm.  4125,  de  4  de  maig  de  2004)

Resolució  del  vicerector  de  Professorat  i  de  Personal  d'Administració  i  Serveis  (per  delegació  del  rector)  de  la
Universitat  Autònoma de Barcelona,  de 29 de març de 2004, per la qual  es fa públic el  nomenament de la senyora
Rosa Maria Megias Porcel com a funcionària de carrera de l'escala de gestió, amb destinació a la Gestió Acadèmica
de la Facultat de ciències de l'Educació. (DOGC núm. 4125, de 4 de maig de 2004) 

Resolució  del  rector  d e  la  Universitat  Autònoma  de  Barcelona,  de  13  d'abril  de  2004,  per  la  qual  es  nomena el
senyor  Carlos  Broto  Blanco  catedràtic  d'universitat.  (DOGC  núm.  4125,  de  4  de  maig  de  2004)

Resolució  del  Departament  d'Universitats,  Recerca  i  Societat  de  la  Informació,  de  26  d'abril,  per  la  qual  es dóna
publicitat  a  l'acord  relatiu  al  procediment  per  a  l'emissió  de  les  certificacions  o  avaluacions  de  l'Agència  per  a  la
Qualitat  del  Sistema  Universitari  de  Catalunya relatives  a  l'activitat  docent  per  a  la  contractació  com a  catedràtic  o
catedràtica  o  com  a  professor  o  professora  agregat,  d'acord  amb  la  Llei  1/2003,  de  19  de  febrer,  d'universitats  de
Catalunya. (DOGC núm. 4126, de 5 de maig de 2004) 

Resolució  del  rector  d e  la  Universitat  Autònoma de  Barcelona,  de  19  d'abril  de  2004,  per  la  qual  es  nomena el
senyor  Santiago  Suriñach  Cornet  catedràtic  d'universitat.  (DOGC  núm.  4126,  de  5  de  maig  de  2004)

Resolució del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, de 29 d'abril, per la qual es fa pública
la  designació  pels  ens  locals  d'un  membre  del  Consell  Social  de  la  Universitat  Autònoma  de  Barcelona,  en
representació de la societat catalana. (DOGC núm. 4127, de 6 de maig de 2004) 

Resolució del del vicerector de Professorat i  de Personal d'Administració i Serveis (per delegació del rector) de la
Universitat Autònoma de Barcelona, de 27 d'abril, per la qual es convoquen 5 places més 2 d'addicionals per a accedir
a l'escala d'ajudant d'arxiu i biblioteques pel sistema de concurs. (DOGC núm. 4134, de 17 de maig de 2004) 

Resolució del rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 30 d'abril de 2004, per la qual es dóna publicitat a
la designació dels representants del Consell de Govern al Consell Social. (DOGC núm. 4137, de 20 de maig de 2004) 
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