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CONSELL DE GOVERN
_____________________________________________________________________

Acord 54/2005, de 14 de juliol, pel qual es nomena la senyora Carmen Balcells i Segalà doctora honoris causa de la
UAB.

Acord 55/2005, de 14 de juliol, pel qual s'obre un període d'informació pública de 15 dies per tal que les facultats,
escoles i departaments afectats emetin informe del projecte, sense perjudici de poder demanar, si escau, altres informes
en relació a la reestructuració de la Facultat de Ciències.

Acord 56/2005, de 14 de juliol, pel qual s'acorda:

Primer.-

1. Autoritzar la cessió d'ús d'una parcel·la de 5.000m2 (aprox.) al Centre Superior d'Investigacions
Científiques (CSIC), en règim de concessió administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 22 del Text
Refós de la Llei del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2002 de 24 de
desembre, i els articles 93 y 137,4,b de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimonio de las
Administraciones Públicas.

2. La descripció de la parcel·la és la que consta a la documentació annexa.

3. El CSIC haurà de destinar l'esmentada parcel·la a la construcció del Laboratori de Genètica Molecular
Vegetal. La construcció de l'edifici serà a càrrec del CSIC.

4. El dret de concessió tindrà una durada màxima de 60 anys.

Segon.- Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els documents
públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar compliment a aquest
acord.

Tercer.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, de conformitat amb el que disposa l'art. 207.2 dels
Estatuts de la UAB i la resta de normativa vigent.

Acord 57/2005, de 14 de juliol, pel qual s'acorda:

Primer.- Modificar l'acord del Consell de Govern de data 1 de juny de 2005 en el sentit d'ampliar fins a 3.648 m2 la
superfície de la parcel·la objecte de la concessió administrativa, mantenint la resta de condicions que consten a l'esmentat



acord.

Segon.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, de conformitat amb el que disposa l'art. 207.2 dels
Estatuts de la UAB i la resta de normativa vigent.

Acord 58/2005, de 14 de juliol, pel qual s'aprova la modificació de la Normativa de Doctorat.

Acord 59/2005, de 14 de juliol, pel qual s'autoritza el canvi d'ensenyaments per interdisciplinarietat entre el programa
simultani d'Enginyeria Informàtica i de Llicenciatura en Matemàtiques i les titulacions d'Enginyeria Informàtica i de
Llicenciat en Matemàtiques.

Acord 60/2005, de 14 de juliol, pel qual es ratifiquen les dedicacions de referència del Departament de Filologia Anglesa
i de Germanística i del Departament d'Economia de l'Empresa.

Acord 61/2005, de 14 de juliol, pel qual s'aprova el programa de rejoveniment de la plantilla de professorat.

Acord 62/2005, de 14 de juliol, pel qual s'acorda:

1. Ratificar l'aprovació del Reglament del Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius. 
2. Ratificar l'aprovació de la modificació de nom i del Reglament del Centre d'Estudis d'Humanitats.

COMISSIÓ D'AFERS ACADÈMICS
_____________________________________________________________________

Acord 24/2005, de 19 de juliol, pel qual es modifica l'oferta d'assignatures optatives dels estudis de la Llicenciatura de
Filologia Francesa.

Acord 25/2005, de 19 de juliol, pel qual es modifica l'oferta d'assignatures optatives dels estudis de la Llicenciatura
d'Història.

Acord 26/2005, de 19 de juliol, pel qual, per delegació del Consell de Govern, es modifica el règim d'incompatibilitat del
pla d'estudis de Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques.

Acord 27/2005, de 19 de juliol, pel qual s'aprova la resolució de la convocatòria per a l'adquisició i renovació
d'equipament de laboratoris i altres espais docents per a l'any 2005.

Acord 28/2005, de 19 de juliol, pel qual s'informa favorablement de la Normativa per a la regulació de l'accés a la UAB
d'alumnes amb estudis estrangers convalidats, i s'eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació, si escau. 

Acord 29/2005, de 19 de juliol, pel qual, a proposta de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials de Sabadell i per
delegació del Consell de Govern, s'atorga els premis extraordinaris de titulació corresponents al curs acadèmic
2003/2004, a les senyores i als senyors següents: 

Diplomat en Ciències Empresarials
Diego Palma Mármol
Elio Gómez Sánchez
Brisa Gracia Haefliger
Isabel Revelles Bejines
Cristina Muñoz Bellas

Acord 30/2005, de 19 de juliol, pel qual es modifica l'oferta d'activitats susceptibles de reconeixement com a crèdits de
lliure elecció per al curs acadèmic 2005-2006.

Acord 31/2005, de 19 de juliol, pel qual s'aprova el calendari de reunions de la Comissió d'Afers Acadèmics per al curs
2005-2006. 

COMISSIÓ D'INVESTIGACIÓ
_____________________________________________________________________

Acord 8/2005, de 13 de juliol, pel qual s'informa favorablement de la proposta de Pla General de la Col·lecció del Servei
de Biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Acord 9/2005, de 13 de juliol, pel qual s'aprova, per delegació del Consell de Govern, la proposta de modificació del
Servei de Préstec.



Acord 10/2005, de 13 de juliol, pel qual s'aproven les propostes de pròrrogues i d'adjudicació de noves places de beques
pròpies de departament. 

Acord 11/2005, de 13 de juliol, pel qual s'aprova la proposta de distribució dels fons bibliogràfics del PPI 2005. 

Acord 12/2005, de 13 de juliol, pel qual s'aprova la proposta de resolució del primer termini de la convocatòria d'ajuts per
a l'organització de congressos i simposis. 

Acord 13/2005, de 13 de juliol, pel qual s'aprova la proposta de resolució de la primera convocatòria d'ajuts a projectes
sobre el sexisme.

Acord 14/2005, de 13 de juliol, pel qual s'aprova la proposta de resolució de la convocatòria de sabàtics. 

Acord 15/2005, de 13 de juliol, pel qual s'informa favorablement de la proposta de creació de l'Institut Universitari de
Govern i Polítiques Públiques, i s'eleva al Consell de Govern per a la seva tramitació.

COMISSIÓ DE DOCTORAT
_____________________________________________________________________

Acord 2/2005, de 7 de juliol, pel qual s'aprova la convocatòria d'ajuts econòmics als programes de doctorat
interuniversitaris per a l'any 2005. 

Acord 3/2005, de 7 de juliol, pel qual s'informa favorablement de la modificació de la Normativa de Doctorat.

Acord 4/2005, de 7 de juliol, pel qual es ratifiquen els programes de doctorat per al curs 2005-2006, aprovats per la
Comissió Permanent de la Comissió de Doctorat, següents:

- Programa de doctorat en Medicina
- Programa de doctorat en Diagnòstic per la imatge

Acord 5/2005, de 7 de juliol, pel qual s'aprova, per delegació del Consell de Govern i a proposta del Departament de
Periodisme i de Ciències de la Comunicació, atorgar el premi extraordinari de doctorat dels cursos acadèmics 2002/2003 i
2003/2004, al senyor José María Perceval Verde.

Acord 6/2005, de 7 de juliol, pel qual s'aprova, per delegació del Consell de Govern i a proposta del Departament
d'Antropologia Social i Prehistòria, atorgar el premi extraordinari de doctorat dels cursos acadèmics 1996/1997 a
2003/2004, al senyor Jordi Grau Rebollo.

Acord 7/2005, de 7 de juliol, pel qual s'aprova la resolució de la convocatòria d'ajuts per a la internacionalització de les
tesis doctorals per a l'any 2005.

Acord 8/2005, de 7 de juliol, pel qual s'accepta la convocatòria de Suficiència Investigadora del programa de doctorat en
Teoria de la Literatura i Literatura Comparada, del programa de doctorat en Medicina Interna, i del programa de doctorat
en Catàlisi Homogènia. 

COMISSIÓ DE PERSONAL ACADÈMIC
_____________________________________________________________________

Acord 12/2005, de 15 de juliol, pel qual s'aprova, per delegació del Consell de Govern, la convocatòria de places de
professorat agregat.

Acord 13/2005, de 15 de juliol, per delegació del Consell de Govern, la composició dels tribunals i els perfils
corresponents a les convocatòries d'accés als cossos de funcionaris docents universitaris.

COMISSIÓ DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA
_____________________________________________________________________

Acord 1/2005, de 15 juliol, pel qual s'aprova l’aplicació als serveis de la UAB de les actuacions de desenvolupament del
Pla de qualitat lingüística i s'informa favorablement de les actuacions iniciades a les facultats de Dret, de Ciències
Econòmiques i Empresarials i de Ciències de l'Educació, de desenvolupament en el seu àmbit del pla de qualitat
lingüística.

Acord 2/2005, de 15 de juliol, pel qual s’aproven els temes per a tractar en la Comissió sobre EEES i Política Lingüística.

Acord 3/2005, de 15 de juliol, pel qual s'aproven les orientacions sobre la mobilitat estudiantil i usos lingüístics.



Acord 4/2005, de 15 de juliol, pel qual s'aprova la resolució de les convocatòries d’ajuts: tesis doctorals i projectes de
dinamització lingüística.

 

COMISSIÓ DE QUALITAT I D'AVALUACIÓ
_____________________________________________________________________

Acord 3/2005, de 5 de juliol, pel qual s'acorda ratificar l'ampliació dels terminis de la convocatòria d'avaluació de
l'activitat docent del professorat de la UAB per al període 2000-2004.

Acord 4/2005, de 7 de juliol, pel qual s'acorda la resolució de la convocatòria d'avaluació docent del professorat de la
UAB per al període 2000-2004.

CONSELL ACADÈMIC DE L'ESCOLA DE POSTGRAU
_____________________________________________________________________

Acord 6/2005, de 21 de juliol, pel qual s'informa favorablement la modificació del Capítol III "Normativa econòmica dels
estudis de formació continuada de la UAB" del text refós de la Normativa de Formació Continuada, i s'eleven al Consell de
Govern per a la seva aprovació.

Acord 7/2005, de 21 de juliol, 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.

RESOLUCIONS DEL RECTORAT
_____________________________________________________________________

Resolució del rector, d'11 de juliol de 2005, per la qual es nomena el senyor Gustau Folch Elosua, gerent en funcions
de la Universitat Autònoma de Barcelona, a partir del dia 17 de juliol de 2005 i fins que no es procedeixi al nomenament
de gerent d'acord amb el procediment estatutàriament establert, sense perjudici de les funcions que li corresponen com a
vicegerent d'Economia i de Recursos Materials.

Resolució del rector, de 27 de juliol de 2005, per la qual delega en el vicerector de Relacions Institucionals, doctor
Rafael Grasa Hernández, les funcions que li correspon com a rector d'aquesta universitat, durant el període comprès entre
els dies 9 al 15 d'agost (ambdós inclosos), per tal que durant l'esmentat període li substitueixi en l'exercici del càrrec.

 

RESOLUCIONS DE GERÈNCIA
_____________________________________________________________________

Resolució del gerent, d'1 de juliol de 2005, per la qual delega en el vicegerent d'Economia i Recursos Materials, senyor
Gustau Folch i Elosua, per a les funcions gerencials, que haurà de compaginar amb les que li són pròpies durant el
període de l'1 al 17 de juliol de 2005, ambdós inclosos.

Resolució del gerent en funcions, de 19 de juliol de 2005, per la qual es canvia temporalment, fins que no es
procedeixi al nomenament de gerent d'acord amb el procediment estatutàriament establert, la dependència funcional i
orgànica de les unitats de gestió que es relacionen a continuació, que passa de la Vicegerència d'Economia i de Recursos
Materials a les àrees i àmbits que s'indiquen:

UNITAT DE GESTIÓ DEPENDÈNCIA
Promoció Econòmica i Compres Àrea d'Economia i Finances
Serveis Auxiliars Àrea d'Arquitectura i d'Urbanisme
Parc Mòbil Oficina dels Serveis Tècnics
Restauració Oficina dels Serveis Tècnics
Contractació Gabinet Jurídic
Administració del Rectorat Gabinet del Rectorat
Ajuts Socials Vicegerència d'Organització i de RRHH

Resolució del gerent en funcions, de 21 de juliol de 2005, per la qual delega en el vicegerent d'Ordenació Acadèmica,
senyor Valentí Llagostera Español, per a les funcions gerencials, que haurà de compaginar amb les que li són pròpies
durant els dies 28 i 29 de juliol de 2005.

Resolució del gerent en funcions, de 21 de juliol de 2005, per la qual delega en la senyora Roser Juan Ahicart, per a



les funcions gerencials, que haurà de compaginar amb les que li són pròpies durant el període de l'1 al 12 d'agost de
2005, ambdós inclosos.

Resolució del gerent en funcions, de 21 de juliol de 2005, per la qual delega en l'administradora de centre de Ciències
Socials, senyora Glòria García Andrés, per a les funcions gerencials, que haurà de compaginar amb les que li són pròpies
durant els dies 16 al 31 de d'agost de 2005, ambdós inclosos.

Resolució del gerent en funcions, de 21 de juliol de 2005, per la qual nomena en funcions la senyora Carme Martínez
Montesinos, cap de l'Àrea de Gestió i d'Administració de Recursos Humans de la Universitat Autònoma de Barcelona,
amb efectes de l'1 de juliol de 2005, sense detriment de les funcions que fins ara venia assumint com a cap d'Unitat
d'Administració de l'Àrea de Gestió i d'Administració de l'Àrea de Gestió i d'Administració de Recursos Humans.

Resolució del gerent en funcions, de 21 de juliol de 2005, per la qual:

Primer. S'encarrega a la senyora Maria Genescà Palau les funcions de coordinació dels processos, i corresponents
tasques que se'n derivin, que duen a terme les persones que constitueixen l'equip de l'Oficina de Planificació i
d'Organització, amb efectes del dia 19 de juliol de 2005.

Segon. La senyora Genescà continuarà assumint les seves responsabilitats i funcions de cap de la Unitat de Planificació
Estratègica de l'Oficina de Planificació i Qualitat.

Resolució del gerent en funcions, de 21 de juliol de 2005, per la qual:

Primer. S'assigna la dependència funcional i orgànica de les senyores Susana Bosch Felip, Francisca Rabadán Sotos,
Ana Maria Campdepadrós Celdrán i Yolanda de Maruri Casanovas, fins ara adscrites a l'Àrea d'Investigació i
Desenvolupament, a l'Àrea d'Economia i Finances, amb efectes del dia 1 d'agost de 2005.

Segon. Es demana el canvi d'adscripció de les places de l'Àrea d'Investigació i Desenvolupament que ocupen aquestes
persones, a l'Àrea d'Economia i Finances.

Tercer. Es mantenen els mateixos nivells professionals i retributius que els eren aplicables fins a aquest moment, així com
el torn d'horari partit.

Resolució del gerent en funcions, de 22 de juliol de 2005, per la qual:

Primer. S'assigna la dependència funcional i orgànica del senyor Joan Serra Uró, fins ara adscrit al Servei de Seguretat i
Vigilància, a Serveis a la Comunitat amb efectes del dia 1 d'agost de 2005.

Segon. Es demana el canvi d'adscripció de la plaça que actualment ocupa el senyor Serra a Serveis a la Comunitat.

Tercer. Es deixa sense efecte la resolució del gerent de data 31 de juliol de 2002 per la qual es va nomenar el senyor
Joan Serra Uró com a gestor de seguretat i de l'entorn agroforestal i espais verds del campus.

Quart. Es mantenen els mateixos nivells professional i retributiu que li eren aplicables fins a aquest moment, així com el
torn d'horari partit.

Resolució del gerent en funcions, de 22 de juliol de 2005, per la qual:

Primer. S'assigna la dependència funcional i orgànica del senyor Julian Lluís Córdoba, fins ara adscrit a Serveis a la
Comunitat, a Promoció Econòmica i Compres amb efectes del dia 1 de setembre de 2005.

Segon. Es demana el canvi d'adscripció de la plaça que actualment ocupa el senyor Lluís a Promoció Econòmica i
Compres.

Tercer. Es mantenen els mateixos nivells professional i retributiu que li eren aplicables fins a aquest moment, així com el
torn d'horari partit.

Resolució del gerent en funcions, de 22 de juliol de 2005, per la qual:

Primer. S'assigna la dependència funcional i orgànica del senyor Joan Antoni Albertí Danès, fins ara adscrit a Promoció
Econòmica i Compres, a l'Oficina dels Serveis Tècnics de l'Àrea d'Arquitectura i d'Urbanisme amb efectes del dia 1 de
setembre de 2005.

Segon. Es demana el canvi d'adscripció de la plaça de tècnic de gestió de compres, que actualment ocupa el senyor
Albertí, a l'Oficina dels Serveis Tècnics de l'Àrea d'Arquitectura i d'Urbanisme. Les funcions adscrites d'aquesta plaça són
les que tenen relació en matèria d'equipament d'aules i mobiliari.

Tercer. Es mantenen els mateixos nivells professional i retributiu que li eren aplicables fins a aquest moment, així com el
torn d'horari partit.



 

NOMENAMENTS INSTITUCIONALS
_____________________________________________________________________

Resolució del rector, de 22 de juliol de 2005, per la qual es nomena la senyora Mercè Barceló Serramalera delegada
del rector per a la reforma institucional i polítiques de gènere.

 

NOMENAMENTS DE FACULTATS I ESCOLES UNIVERSITÀRIES
_____________________________________________________________________

Resolució del rector, d'1 de juliol de 2005, per la qual es nomena el senyor Josep Maria Blanco Pont degà de la
Facultat de Ciències de la Comunicació.

Resolució del rector, d'1 de juliol de 2005, per la qual es nomena el senyor David Vidal Castell vicedegà d'Ordenació
Acadèmica i Professorat de la Facultat de Ciències de la Comunicació.

Resolució del rector, d'1 de juliol de 2005, per la qual es nomena el senyor Daniel Tena Parera vicedegà de Docència
de la Facultat de Ciències de la Comunicació.

Resolució del rector, d'1 de juliol de 2005, per la qual es nomena la senyora Patricia Lázaro Pernias vicedegana
d'Economia, Serveis i Equipaments de la Facultat de Ciències de la Comunicació.

Resolució del rector, de 4 de juliol de 2005, per la qual es nomena la senyora M. Rosario Lacalle Zalduendo
vicedegana d'Intercanvis de la Facultat de Ciències de la Comunicació.

Resolució del rector, de 4 de juliol de 2005, per la qual es nomena el senyor Alfons González Quesada secretari de la
Facultat de Ciències de la Comunicació.

Resolució del rector, de 4 de juliol de 2005, per la qual es nomena el senyor Francisco Martín Villodres vicedegà de
Pràctiques Externes i Promoció de la Facultat de Ciències de la Comunicació.

Resolució del rector, de 21 de juliol de 2005, per la qual es nomena la senyora M. Rosario Lacalle Zalduendo
vicedegana de Relacions Exteriors i d'Intercanvis de la Facultat de Ciències de la Comunicació.

Resolució del rector, de 21 de juliol de 2005, per la qual es nomena la senyora Juana Gallego Ayala coordinadora de la
Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General de la Facultat de Ciències de la Comunicació.

Resolució del rector, de 21 de juliol de 2005, per la qual es nomena el senyor Josep Maria Perceval Verde coordinador
d'Intercanvis de la Facultat de Ciències de la Comunicació.

Resolució del rector, de 21 de juliol de 2005, per la qual es nomena el senyor David Roca Correa coordinador d'Estudis
de Publicitat de la Facultat de Ciències de la Comunicació.

Resolució del rector, de 21 de juliol de 2005, per la qual es nomena el senyor Àngel Rodríguez Bravo coordinador
docent dels serveis de suport a la docència i a la recerca de la Facultat de Ciències de la Comunicació.

Resolució del rector, de 21 de juliol de 2005, per la qual es nomena el senyor Jaume Soriano Clemente
sotscoordinador d'Estudis de Periodisme de la Facultat de Ciències de la Comunicació.

Resolució del rector, de 21 de juliol de 2005, per la qual es nomena la senyora Norminanda Montoya Vilar
Coordinadora d'Estudis de Comunicació Audiovisual de la Facultat de Ciències de la Comunicació.

Resolució del rector, de 21 de juliol de 2005, per la qual es nomena la senyora Amparo Moreno Sardà coordinadora
d'Estudis de Periodisme de la Facultat de Ciències de la Comunicació.

 

NOMENAMENTS DE DEPARTAMENTS
_____________________________________________________________________

Resolució del rector, de 4 de juliol de 2005, per la qual es nomena el senyor Joan Manuel Soriano López secretari del
Departament de Geografia.

Resolució del rector, de 8 de juliol de 2005, per la qual es nomena el senyor Fernando de Mora Pérez director del
Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia.



Resolució del rector, de 8 de juliol de 2005, per la qual es nomena la senyora Núria Simelio Solà vicedirectora
d'Activitats Culturals i Relacions Institucionals i Internacionals del Departament de Periodisme i de Ciències de la
Comunicació.

Resolució del rector, de 8 de juliol de 2005, per la qual es nomena el senyor José Manuel Pérez Tornero secretari i
vicedirector de Professorat i Docència del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació.

Resolució del rector, de 8 de juliol de 2005, per la qual es nomena el senyor Manuel Josep Barbanoj Rodríguez
coordinador de tercer cicle del Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia.

Resolució del rector, de 14 de juliol de 2005, per la qual es nomena la senyora M. Remei Perpinyà Morera
sotscoordinadora de la Unitat de Ciències de la Comunicació del Departament de Filologia Catalana.

Resolució del rector, de 14 de juliol de 2005, per la qual es nomena la senyora Anna Torrent Badia Coordinadora de la
Unitat de Ciències de la Comunicació del Departament de Filologia Catalana.

Resolució del rector, de 15 de juliol de 2005, per la qual es nomena el senyor Sergi Balari Ravera Coordinador de la
Unitat de Lletres del Departament de Filologia Catalana.

 

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

Conveni de 20 de desembre de 2004 entre la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la
Universitat de Girona i la Universitat de Lleida, per a la realització del programa de doctorat interuniversitari en sòls, aigua
i medi ambient.

Conveni d'1 de gener de 2005 entre la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de
Girona, la Universitat de Lleida i la Universitat Rovira i Virgili, per a l'organització del Programa de Doctorat Interuniversitari
"Educació física i esport: didàctica i desenvolupament professional".

Conveni d'1 de gener de 2005 entre la UAB i la Xunta de Galicia, per donar continuïtat als estudis de llengua, literatura i
cultura gallegues al si del Departament de Filologia Francesa i Romànica.

Conveni de 7 de març de 2005 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Parc Taulí per a la realització
per part de la UAB del Taller pràctic d'anatomia quirúrgica-pròtesi de l'aparell locomotor. Curs 2004-2005.

Conveni de 31 de març de 2005 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundación Desarrollo Sostenido
(FUNDESO), per al desenvolupament del programa "Unión Europea y proceso de integración: sensibilización de la opinión
pública mediante la formación de futuros periodistas".

Conveni de 13 de maig de 2005 entre el Departament d'Educació, el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la
Informació, i les Universitats de Catalunya, per al procediment mitjançant pel qual es formalitzaran el reconeixement de
crèdits entre cicles formatius de grau superior de la Formació Professional específica i els estudis universitaris.

Conveni de 19 de maig de 2005 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el Patronat Municipal d'Educació de
l'Ajuntament de Terrassa, per emmarcar l'actuació en la participació en el projecte "Campus Ítaca" de la UAB.

Conveni de 20 de maig de 2005 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i AVEPA (Asociación de Veterinarios
Españoles Especialistas en Pequeños Animales) per a l'organització conjunta del "Master en Administració i Direcció de
Centres Veterinaris", del qual es preveuen dues edicions, una a Barcelona i una altra a Madrid.

Conveni de 26 de maig de 2005 entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) i la Universitat
Autònoma de Barcelona per al reconeixement del Grupo de Biocatálisis Aplicada del Dpt. D'Enginyeria Química de la UAB
com a unitat associada al CSIC mitjançant el seu institut d'investigacions químiques i ambientals J. Pascual Vila.

Conveni de 30 de maig de 2005 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Coordinadora de Tallers per a
Minusvàlids Psíquics de Catalunya per a la col·laboració en aspectes acadèmics, professionals i de recerca en matèria de
formació.

Conveni de 31 de maig de 2005 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Ajuntament de Sabadell per emmarcar
l'actuació en la participació en el projecte "Campus Ítaca" de la UAB.

Conveni de 1 de juny de 2005 entre la UAB i Proteored: Red Nacional para el Desarrollo de Servicios de Proteómica, per
l'establiment de condicions de les activitats del projecte.

Conveni de 7 de juny de 2005 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, per a



la participació en el projecte "Campus Ítaca".

Conveni de 9 de juny de 2005 entre la UAB i MBA Catalunya, S.A, per a la realització per part de la UAB del Taller de
Pròtesis de colze i mà per al curs acadèmic 2004-2005.

Conveni de 14 de juny de 2005 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundación Hospital General Universitario
de Valencia per a la col·laboració UAT-CBATEG per al desenvolupament en el camp de la biotecnologia i la manipulació
embrionària en rató.

Conveni de 14 de juny de 2005 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Ajuntament de Rubí, per a la participació
en el projecte "Campus Ítaca".

Conveni de 15 de juny de 2005 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el Museu d'Història de Catalunya, per a
l'organització conjunta del curs "El franquisme" de l'11 al 15 de juliol de 2005.

Conveni de 22 de juny de 2005 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, per
a la participació en el projecte "Campus Ïtaca".

Conveni d'1 de juliol de 2005 entre la UAB i Ajuntament de Ripollet, per a emmarcar l'actuació en la participació en el
projecte "Campus Ítaca" de la UAB

Conveni d'1 de juliol de 2005 entre la UAB i Institut Municipal d'Assistència sanitària/Laboratoris Menarini, S.A., per a la
creació de la "Cátedra UAB-IMAS-Menarini de Investigación y Docencia en Dolor".

Conveni de 6 de juliol de 2005 entre el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat
de Catalunya i les Universitats del sistema universitari de Catalunya que s'integren al consorci, per a la constitució del
Consorci de transferència del coneixement.

Conveni de 14 de juliol de 2005 entre la Universitat de Catània (Itàlia) i la Universitat Autònoma de Barcelona, per a la
cooperació acadèmica.

Conveni de 18 de juliol de 2005 entre l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol i la Universitat Autònoma de
Barcelona, per a l'explotació d'un nou edifici docent.

Conveni de 20 de juliol de 2005 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Escolar Superior de Comerç i
Distribució (ESCODI), per a endegar l'estudi de viabilitat per a la creació d'uns ensenyaments en l'àmbit de la formació
propi del centre, conduents a un títol propi de la UAB, la redacció del pla d'estudis corresponent i per tal que els cursos
impartits per ESCODI pugui formar part de l'oferta de formació continuada de la UAB.

Conveni d'1 de setembre de 2005 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i Logic Control, per a l'edició del postgrau
en comptabilitat i finances empresarials (curs acadèmic 2005-2006).

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

Conveni de 18 de febrer de 2005 entre l'Ajuntament de Barcelona, Cambra oficial de Comerç, Indústria i Navegació de
Barcelona, La Caixa, Comissió delegada del pla estratègic metropolità de Barcelona, de la mancomunitat de municipis de
l'àrea metropolitana de Barcelona, per a la Promoció de la plataforma "Barcelona coneixement, innovació i creixement".

Conveni de 24 de maig de 2005 entre la UAB i el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació
(DURSI), pel desenvolupament del Pla Jaume Serra i Húnter de professorat contractat permanent corresponent al curs
acadèmic 2004-2005.

Conveni d'11 d'abril de 2005 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Universitat Autònoma de
Barcelona per a la gestió de contractes industrials per a la instal·lació d'una zona de captadors solars en les instalacions
esportives de la UAB.

Addenda de 18 de maig de 2005 entre el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació i la Universitat
Autònoma de Barcelona, al conveni específic d'inversions signat en data 15 de setembre de 2004, reg. 2266 (Pla
pluriannual d'inversions universitàries 2001-2006. Conveni específic d'inversions de la UAB per al període 2004-2006).

Conveni d'1 de juny de 2005 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili per desenvolupar
l'Àgora Universitària de la Mediterrània.

Addenda de 2 de juny de 2005 entre la Clínica Podològica Mayral i la Universitat Autònoma de Barcelona, al conveni
signat en data 15 de novembre de 2001, pel V Clínic Podólogo-Quirúrgico.

Conveni d'1 de juliol de 2005 entre Repsolypf i la Universitat Autònoma de Barcelona, per a l'organització d'un curs



teòrico-pràctic amb el nom de "Sistemas turbídicos desde el talud hasta la llanura submarina: facies, patrones de
ciclicidad y factores de control".

Conveni d'1 de juliol de 2005 entre l'Empresa Municipal Promoció Econòmica de Sabadell i l'Escola Universitària
d'Estudis Empresarials de Sabadell (EUEE) de la Universitat Autònoma de Barcelona, per a l'organització, realització i
coordinació de les activitats de formació empresarial a executar de l'1 de setembre al 31 de desembre de 2005.

Conveni d'1 de juliol de 2005 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Pontificia Universidad Católica del
Ecuador, per a la constitució del grup GRAAL (Grups de Recerca d'Africa i Amèrica Llatines) de la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador.

Conveni de 4 de juliol de 2005 entre la UAB i Universidad de Pamplona (Colòmbia), per a la incoporació als estudis de
doctorat.

Conveni de 18 de juliol de 2005 entre la Fundació de Recerca Biomèdica Germans Trias i Pujol i la Universitat
Autònoma de Barcelona, per a la remodelació de l'edifici de la Unitat Docent de la Facultat de Medicina i els dos centres
de recerca.

CONVOCATÒRIES I RESOLUCIONS DE PLACES DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR
_____________________________________________________________________

Resolucions

Resolució del rector de 2 de maig de 2005, per la qual es nomena el senyor Fernando Valls Guzmán professor titular
d'universitat, àrea de coneixement de Literatura Espanyola, adscrita al Departament de Filologia Espanyola. (BOE núm.
129, de 31 de maig de 2005).

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

Convocatòries

Resolució del gerent en funcions de 7 de juliol de 2005, per la qual es convoca una plaça d'administrador/a de centre,
amb destinació a l'Administració de Centre de Ciències de la Comunicació.

Resolució del gerent en funcions de 7 de juliol de 2005, per la qual es convoca una plaça d'auxiliar administratiu/iva,
amb destinació a la Biblioteca d'Humanitats.

Resolució del gerent en funcions de 8 de juliol de 2005, per la qual es convoca una plaça de tècnic/a especialista de
laboratori, amb destinació al Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals.

Resolució del vicegerent d'Organització i de Recursos Humans en funcions de 22 de juliol de 2005, per la qual es
convoca dues places d'auxiliar de serveis, amb destinació al Suport Logístic i Punt d'Informació.

Resolució del vicegerent d'Organització i de Recursos Humans en funcions de 22 de juliol de 2005, per la qual es
convoca una plaça de cap de control pressupostari amb destinació a l'Àrea d'Economia i Finances.

Resolució del vicegerent d'Organització i de Recursos Humans en funcions de 25 de juliol de 2005, per la qual es
convoca una plaça de cap de selecció del Personal d'Administració i Serveis amb destinació a l'Àrea de Desenvolupament
de Recursos Humans.

Resolució del vicegerent d'Organització i de Recursos Humans en funcions de 25 de juliol de 2005, per la qual es
convoca una plaça de tècnic/a especialista de laboratori amb destinació al departament d'Enginyeria Química.

Resolució del vicegerent d'Organització i de Recursos Humans en funcions de 28 de juliol de 2005, per la qual es
convoca una plaça de tècnic/a superior de suport a la recerca amb destinació al Servei de Microscòpia.

Resolució de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans de 25 de juliol de 2005, per la qual es convoquen
places de professors/res amb destinació al Servei d'Idiomes Moderns.

Resolucions

Resolució de la Gerència de 7 de juliol de 2005, per la qual s'atorga a la senyora Mònica Cerdán Chiscano, la plaça de
tècnic/a superior de creació d'empreses, amb destinació a la Vicegerència de Recerca.



Resolució de la Gerència de 7 de juliol de 2005, per la qual es declara desert el concurs de la plaça de gestor/a de
projectes, amb destinació al Servei de Biblioteques.

Resolució de la Gerència de 13 de juliol de 2005, per la qual s'atorga a la senyora Maria Jesús Prados González, la
plaça de director/a de seguretat/a adjunt/a, amb destinació al Servei de Seguretat i Vigilància de la UAB.

Resolució de la Gerència de 15 de juliol de 2005, per la qual s'atorga a la senyora Astrid Mestres Palacin, la plaça de
tècnic/a superior de Recursos Humans, amb destinació a l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans.

Resolució de la Gerència de 15 de juliol de 2005, per la qual s'atorga a la senyora Miriam Pérez Trujillo, la plaça de
tècnic/a mitjà/ana, amb destinació al Servei de Ressonància Magnètica i Nuclear.

Resolució del vicegerent d'Organització i de Recursos Humans en funcions de 15 de juliol de 2005, per la qual es
declara desert el procés de concurrencia per a cobrir una plaça d'auxiliar administratiu/iva, amb destinació a la Biblioteca
d'Humanitats.

Resolució de la Gerència de 15 de juliol de 2005, per la qual s'atorga a la senyora Gabriel Chancel, la plaça
d'Assessor/a Psicopedagògic/ana, amb destinació al Gabinet del Rectorat.

Resolució de la Gerència de 19 de juliol de 2005, per la qual s'anul·la la convocatòria pública de cap de grup de
vigilància amb destinació als Serveis de Seguretat i de Vigilància de la UAB.

Resolució del vicegerent d'Organització i de Recursos Humans en funcions de 22 de juliol de 2005, per la qual
s'atorga a la senyora Katja Christel Schustakowitz Diaz, la plaça de tècnic/a superior de projectes de recerca, amb
destinació a l'Àrea d'Investigació i Desenvolupament.

Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona de 30 de maig de 2005, per la qual es fa públic el nomenament
de les persones que han superat les diferents fases de les proves selectives d'accés a l'escala d'ajutdants d'arxius i
biblioteques (DOG núm. 4418, de 4 de juliol de 2005):

Bravo San José, Montserrat
Castro Bayona, Alexandra
Llorente López, Elia
Montero Gómez, Sílvia
Moreno Maillo, Mireia

Places addicionals: 
Calvet Renedo, Sergi
Contreras Torres, Núria

DISPOSICIONS ESTATALS
_____________________________________________________________________

Ordre ECI/2136/2005 del Ministeri d'Educació i Ciència, de 24 de juny de 2005, per la qual s'estableixen les bases i es
fa publica la convocatòria de concessió d'ajuts financeres per a la millora de les grans instal·lacions científiques i per
l'accés a les mateixes en el marc del programa nacional d'equipament e infrastructura d'investigació científica i tecnològic
del pla nacional d'investigació científica, desenvolupament i innovació tecnològic. (BOE núm. 159, de 5 de juliol de 2005).

Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 6 de juny de 2005, per qual es modifica el Pla d'estudis
d'Enginyer Informàtic. (BOE núm. 159, de 5 de juliol de 2005).

Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 6 de juny de 2005, per la qual es modifica el Pla d'estudis de
Llicenciat en Historia de l'Art.(BOE núm. 159, de 5 de juliol de 2005).

Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 6 de juny de 2005, per la qual es modifica el Pla d'estudis de
Llicenciat en Humanitats. (BOE núm. 159, de 5 de juliol de 2005).

Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 6 de juny de 2005, per la qual es modifica el Pla d'estudis de
Llicenciat en Matemàtiques. (BOE núm. 159, de 5 de juliol de 2005).

Resolució de la Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació, de 29 de juny de 2005, per la qual es concedeixen
Mencions de Qualitat a programes de doctorat de les Universitats espanyoles per al curs acadèmic 2005-2006. (BOE
núm. 167, de 14 de juliol de 2005).

Resolució de la Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació, de 5 de juliol de 2005, de per la qual es fa pública la
convocatòria de procediment per la concessió de subvencions per a la realització d'accions complementàries en el marc
del Programa Nacional de Foment de la cultura científica i tecnològica del Pla Nacional d'Investigació Científica,
Desenvolupament i Innovació Tecnològica 2004-2007. (BOE núm. 168, de 15 de juliol de 2005).



Resolució de la Secretaria General de Política Científica i Tecnològica, de 24 de juny de 2005, per la qual es
publiquen els ajuts FEDER concedides per a la realització de projectes d'infrastructura científica durant el període
2005-2007. (BOE núm. 171, de 19 de juliol de 2005).

Ordre ECI/2527/2005 del Ministeri d'Educació i Ciència, de 4 de juliol de 2005, per la qual s'actualitza i s'amplia
l'annex d'accés a estudis universitaris des dels Cicles Formatius de Grau Superior, del Reial Decret 777/1998, de 30
d'abril, por el que es desenvolupen determinats aspectes de l'ordenació de la Formació Professional en l'àmbit del sistema
educatiu. (BOE núm. 186, de 5 d'agost de 2005).

Resolució de la Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació, d'11 de juliol de 2005, per la qual es concedeixen
ajuts per a la mobilitat d'estudiants universitaris "Séneca" pel curs acadèmic 2005-2006. (BOE núm. 186, de 5 d'agost de
2005).

Resolució de la Presidència de l'Agencia Espanyola de Cooperació Internacional, Secretaria d'Estat d'Universitats
i Investigació, de 22 de juliol de 2005, per la qual es convoquen ajuts per a la realització de projectes conjunts
d'investigació, projectes conjunts de docència i accions complementàries, en el marc del Programa Intercampus de
cooperació científica i investigació interuniversitari entre Espanya i Iberoamèrica. (BOE núm. 186, de 5 d'agost de 2005).

Resolució de la Presidència de l'Agencia Espanyola de Cooperació Internacional, Secretaria d'Estat d'Universitats
i Investigació, d'11 d'agost de 2005, per la qual es corregeixen errors en la de 22 de juliol de 2005, per la qual es
convoquen ajuts per a la realització de projectes conjunts d'investigació, projectes conjunts de docència i accions
complementaries, en el marc del Programa Intercampus de cooperació científica i investigació interuniversitari entre
Espanya i Iberoamèrica. (BOE núm. 197, de 18 d'agost de 2005).

Resolució de la Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació, de 18 de juliol de 2005, per la qual es concedeixen
ajuts per la finançament de propostes orientades a dissenyar l'adequació de les institucions universitàries dins del marc
del Procés de Bolònia i impulsar accions per a promoure la construcció del Espai Europeu d'Educació Superior i
l'adaptació progressiva del nostre sistema d'educació superior al mateix. (BOE núm. 197, de 15 de juliol de 2005).

DISPOSICIONS AUTONÒMIQUES
_____________________________________________________________________

Edicte del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, de 23 de juny de 2005, pel qual se
sotmet a informació pública el Projecte de decret sobre l'acreditació del coneixement del català en els processos de
selecció del professorat de les universitats integrades en el sistema universitari de Catalunya. (DOGC núm. 4417, d'1 de
juliol de 2005). 

Resolució uni/2044/2005 de l'Agencia de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, de 16 de juny de 2005, per la
qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria per atorgar ajuts per a equipament i infraestructura destinats a la recerca
(PEIR 2005). (DOGC núm. 4418, de 4 de juliol de 2005).

Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 9 de juny de 2005, per la qual es convoca concurs públic per
a l'accés a places d'agregat en règim de contracte laboral. (DOGC núm. 4418, de 4 de juliol de 2005).

Decret 151/2005 del Departament de la Presidència, de 12 de juliol de 2005, pel qual es fixen els preus per a la
prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs
2005-2006.(DOGC núm. 4426, de 14 de juliol de 2005).

Llei 11/2005 del Departament de la Presidència, de 7 de juliol de 2005, de modificació i derogació parcial de diverses
lleis relatives a entitats públiques i privades en matèria de personal.(DOGC núm. 4427, de 15 de juliol de 2005).

Resolució uni/2167/2005, del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, de 6 de juliol de
2005, per la qual es dóna publicitat a l'acord del Govern de 14 de juny de 2005, pel qual es constitueix el Consorci de
Transferència de Coneixement (CTC) i se n'aproven els Estatuts. (DOGC núm. 4427, de 15 de juliol de 2005).

Resolució uni/2155/2005, de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, de 27 de juny de 2005, per la
qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria d'ajuts per a l'estudi de les desigualtats i violències originades per motius
de gènere.(DOGC núm. 4427, de 15 de juliol de 2005).

Edicte del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, de 5 de juliol de 2005, pel qual se sotmet
a informació pública el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament que regula les funcions del professorat
contractat per les universitats públiques del sistema universitari de Catalunya. (DOGC núm. 4430, de 20 de juliol de 2005).

Decret 153/2005 del Departament de Cultura, de 12 de juliol de 2005, de concessió de la Creu de Sant Jordi de la
Generalitat de Catalunya.(DOGC núm. 4431, de 21 de juliol de 2005).

Resolució uni/2236/2005, del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, de 13 de juliol de



2005, per la qual es fa pública l'oferta de places de nou accés dels centres docents de les universitats públiques de
Catalunya per al curs 2005-2006. (DOGC núm. 4433, de 25 de juliol de 2005).

Resolució uni/2336/2005, del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, de 20 de juliol de
2005, per la qual es dóna publicitat al Protocol general pel qual s'estableix la col·laboració entre el Ministeri d'Educació i
Ciència i el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya en el Programa
d'incentivació de la incorporació i intensificació de l'activitat investigadora. (DOGC núm. 4440, de 3 d'agost de 2005).

Resolució uni/2370/2005, del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, de 18 de juliol de
2005, per la qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria de beques de recerca per a la formació en el camp de les
nanotecnologies (NANOS). (DOGC núm. 4444, de 9 d'agost de 2005).

Resolució uni/2371/2005, del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, de 8 de juliol de
2005, per la qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria de renovació de beques en el marc de la convocatòria per a
la concessió d'ajuts per a programes de doctorat de les universitats catalanes en àrees de ciències socials i humanitats
(ADQUA). (DOGC núm. 4444, de 9 d'agost de 2005).

Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 4 de juliol de 2005, per la qual es fa pública la delegació de
competències del Consell de Govern en les seves diverses comissions.(DOGC núm. 4448, de 16 d'agost de 2005).

Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 15 de juliol de 2005, per la qual es convoca concurs públic
per a l'accés a places d'agregat en règim de contracte laboral.(DOGC núm. 4449, de 17 d'agost de 2005).
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