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I. Disposicions generals i acords 
 
I.1. Comissions del Consell Social 
 
I.1.1. Comissió Acadèmica  
 
Acord 20/2007, de 20 de desembre, pel qual s’aprova informar favorablement al Ple del Consell Social 
sobre la següent proposta d’acord: 
 
 Aprovar la creació del títol Oficial de Graduat/Graduada en Física i la seva adscripció a la Facultat de 

Ciències. 
 Aprovar la creació del títol Oficial de Graduat/Graduada en Matemàtiques i la seva adscripció a la Facultat 

de Ciències. 
 Aprovar la creació del títol Oficial de Graduat/Graduada en Humanitats i la seva adscripció a la Facultat de 

Filosofia i Lletres. 
 Aprovar la creació del títol Oficial de Graduat/Graduada en Traducció i Interpretació  i la seva adscripció a la 

Facultat de Traducció i Interpretació. 
 

Acord 21/2007, de 20 de desembre, pel qual s’aprova informar favorablement la concessió de la sol·licitud 
de convocatòria de gràcia presentada pels estudiants que s’adjunten en el document CA 12/12-2007, per a que 
es matriculin en el curs 2007-2008 de l’assignatura/les assignatures per la que/les que s’ha esgotat el nombre 
màxim de convocatòries. 
 
 
I.1.2. Comissió Econòmica 
 
Acord 54//2007, de 14 de desembre, pel qual s’aprova la proposta de Tarifes del Programa d’Study Abroad 
Campus per al curs 2008-2009, segons consta en el document CE 37/12-2007. 
 
Acord 55/2007, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el pressupost del Consell Social de la Universitat 
Autònoma de Barcelona de l’exercici 2008, segons consta en el document CE 38/12-2007. 
 
Acord 56/2007, de 14 de desembre, pel qual s’informa favorablement al Ple del Consell Social sobre la 
proposta del pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona de l’exercici 2008, segons consta en el 
document CE 39/12-2007.  
 
 
I.1.3. Comissió Societat-Universitat 
 
Acord 15//2007, de 18 de desembre, pel qual s’aprova informar favorablement al Ple del Consell Social 
sobre la següent proposta de programació d’activitats del Programa Universitat-Societat de l’any 2008: 
 

 Realitzar dues sessions de “Fòrum amb...” sobre els següents temes: 
a) La B-30 , la UAB i l’arc tecnològic de Catalunya: realitat i projecte. 
b) L’ensenyament professional i la Universitat: nous reptes, noves responsabilitats, nous instruments. 
 

 Realitzar dues sessions d’Àpats de Debat sobre els següents temes: 
a) L’economia catalana en el context espanyol. 
B) Atraure i exportar talent de les universitats. 

 

 Donar suport a la International Associati on of University Governing Bodies (IAUGB) per a la organització 
del “Second meeting IAUGB”. 

 
Acord 16//2007, de 18 de desembre, pel qual s’aprova informar favorablement al ple del Consell Social 
sobre la proposta de línies d’actuació prioritàries i de criteris per a la concessió dels ajuts econòmics de l’any 
2008, segons consta en el document CSU 4/12-2007. 
 
Acord 17/2007, de 18 de desembre, pel qual s’aprova informar favorablement al ple del Consell Social 
sobre la proposta de convocatòria d’ajuts del Consell Social per a l’any 2008, segons consta en el document 
CSU 5/12-2007. 
 
Acord 18/2007, de 18 de desembre, pel qual s’aprova el calendari de l’any 2008 pel que fa a les reunions 
de la Comissió Societat-Universitat i a les activitats previstes en el marc del Programa Universitat-Societat, 
segons consta en el document CSU 6/12-2007 que s’adjunta com annex a l’acta. 
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I.2. Consell de Govern 
 
Acord 54/2007, de 19 de desembre, pel qual s'acorda aprovar el Document sobre responsabilitats en 
matèria de prevenció de riscos laborals, que tot seguit es transcriu: 
 

Prevenció de riscos laborals a la UAB 
 
Introducció 
 
La Universitat Autònoma de Barcelona és una institució compromesa amb la millora de les condicions de treball 
que promoguin el benestar de totes les persones que formen part d’aquesta organització: el personal de la 
Universitat, l’estudiantat, els visitants i el personal de les empreses externes. 

La Llei 31/95, de prevenció de riscos laborals, defineix els principis que han de regir la promoció de la millora 
de les condicions de treball per a garantir una protecció eficaç dels riscos derivats del seu exercici, i estableix, a 
l’article 14, l’obligació de tots els empresaris i empresàries de desenvolupar una acció preventiva permanent en 
les empreses amb la finalitat de garantir la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores. 
 
La Llei 54/2003, de reforma del marc normatiu, a l’article 2 reforça l’obligació d’integrar la prevenció de riscos 
en els sistemes generals de gestió de l’empresa, tant en el conjunt de les seves activitats com en tots els 
nivells jeràrquics, a través de la implantació i l’aplicació d’un pla de prevenció, i de fomentar una autèntica 
cultura preventiva. 
 
En el marc de la política de prevenció de riscos laborals a la UAB, garantir la salut i la seguretat del personal i 
fomentar una cultura preventiva en tota la comunitat universitària són els objectius bàsics de totes les accions 
preventives que es duen a terme a la nostra institució. Tanmateix, som conscients que garantir el dret que 
tenim de sentir-nos en un entorn segur i saludable quan realitzem la nostra activitat no és possible sense 
l’assumpció d’un compromís tant per part de la Universitat, com a institució, com per part de tots els membres 
de la comunitat universitària. 
 
Aquest compromís és fonamental per a aconseguir la integració de la prevenció, de manera eficaç, en totes les 
decisions que s’adoptin i en les activitats docents, d’investigació i de suport que es duen a terme a la nostra 
universitat, en qualsevol nivell jeràrquic.  

Corresponen a les persones que ocupen els càrrecs de rector, de vicerector i  de delegat del rector per a la 
Prevenció de Riscos, entre d’altres, les funcions de promoure, coordinar, assignar i establir els mecanismes en 
matèria de prevenció en l’àmbit global de tota la Universitat. És responsabilitat de les persones que ocupen els 
càrrecs de direcció de departament i d’institut, de deganats i d’administracions de centre impulsar el 
desenvolupament de l’activitat preventiva, en tots els seus vessants, dins de l’estructura bàsica, de gestió o 
territorial que dirigeixen. Finalment, tant els investigadors i investigadores principals com les persones que 
dirigeixen grups de recerca són responsables de vetllar per la seguretat de les persones que participen en els 
seus projectes de recerca, i totes les persones implicades en tasques docents han de tenir cura de la seguretat i 
la salut de l’alumnat al seu càrrec. Per tot això és especialment important aplicar la normativa de prevenció i 
les directrius de la UAB en aquest àmbit.  

A més de garantir que tothom sigui responsable en el nivell que li pertoqui de l’activitat preventiva, cal integrar 
i coordinar les polítiques i accions que es duguin a terme dins d’una àrea geogràfica concreta. Amb aquesta 
finalitat es creen sis districtes de prevenció i la figura responsable de la coordinació de Prevenció de Districte, a 
la qual s’atorga la funció de gestionar el dia a dia de la prevenció.  
 
També s’inclou l’organització que, amb voluntat d’integrar la prevenció a tots els nivells jeràrquics, s’ha de 
basar en els principis següents:  
 

⎯ Descentralització: es pretén que cada departament, centre, institut, servei, grup de recerca, etc., 
disposi d’una estructura pròpia quant a responsabilitats, atribucions i funcionament, la qual cosa dóna 
garantia de proximitat. En aquest sentit, s’impulsarà la creació de comitès de seguretat de centre. 

⎯ Autogestió: totes aquestes unitats, amb el suport i l’assessorament del Servei de Prevenció i del Comitè 
de Seguretat i Salut (CSS), han de funcionar autònomament. 

⎯ Interlocució: cal que cadascuna de les unitats esmentades tingui personal que es faci càrrec de les 
accions preventives i de seguretat adients en un temps adequat i de manera precisa i coordinada.  
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Tota la comunitat universitària (personal acadèmic, PA, propi i visitant; investigadors i investigadores en 
formació; personal d’administració i serveis, PAS i alumnat), com també les empreses externes, han de ser 
conscients de la necessitat de fomentar una autèntica cultura preventiva i, per aquest motiu, la UAB dóna 
prioritat a la implantació d’aquest document.  
 

FUNCIONS I RESPONSABILITATS EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS A LA UAB 
 
1. La rectora o el rector 
 
Són funcions del rector: 
 
1.1. Garantir la seguretat i la salut del personal mitjançant la integració de l’activitat preventiva i l’adopció 

de les mesures necessàries per a la protecció eficaç.   
1.2. Establir i documentar els principis i objectius en matèria de prevenció de riscos. 
1.3. Establir l’estructura organitzativa necessària per a dur a terme les activitats preventives i assignar les 

responsabilitats corresponents. 
1.4. Assignar una partida pressupostària i els recursos necessaris, tant humans com materials, que permetin 

dotar les estructures descentralitzades dels mitjans necessaris per a aconseguir els objectius establerts 
al Pla de prevenció. 

 
2. La delegada o el delegat del rector per a la Prevenció de Riscos 
 
Són funcions del delegat, en matèria de prevenció, per delegació del rector: 
 
2.1. Informar el rector i els òrgans de govern sobre l’evolució de la prevenció a la institució. 
2.2. Presidir el Comitè de Seguretat i Salut i sotmetre a consulta la planificació i actuacions de la UAB en 

matèria preventiva al CSS. 
2.3. Coordinar i supervisar les actuacions del Pla de prevenció. 
2.4. Impulsar la posada en marxa i el desenvolupament de l’activitat preventiva. 
2.5. Aprovar i vetllar per la implantació dels procediments del sistema de gestió de la prevenció, la seva 

revisió periòdica i el seu compliment. 
2.6. Impulsar la participació activa del personal, respectant el dret a la informació, la consulta i la 

participació en tots els aspectes relatius a la prevenció. 
2.7. Promoure l’organització de les activitats formatives relacionades amb la prevenció i garantir-ne l’accés a 

tot el personal. 
2.8. Fomentar la implicació dels delegats de Prevenció en el disseny i execució de la política preventiva.  
2.9. Promoure la realització d’auditories internes i externes per tal de verificar el compliment i l’efectivitat de 

la política preventiva. 
2.10. Distribuir i administrar les partides pressupostàries assignades a prevenció. 
2.11. Altres accions que el rector consideri oportunes i totes les que es derivin de les obligacions previstes a 

la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. 
 
3. L’Equip de Govern i la gerent o el gerent 
 
És responsabilitat dels vicerectors i del gerent integrar i difondre la prevenció de riscos en el conjunt de les 
activitats i decisions que es duen a terme a la UAB. Són els màxims responsables de promoure la seguretat i la 
salut entre el PA, els investigadors en formació, el PAS i l’alumnat, i han de garantir el compliment de la 
normativa. Per assolir aquests objectius han de coordinar-se amb el delegat del rector. 
 
4. Deganes o degans i directores o directors d’escola universitària  
 
Les seves funcions són les següents: 
 
4.1. Complir i fer complir la normativa i vetllar per l’aplicació de les directrius del Pla de prevenció a l’àmbit 

de les seves competències, amb la col·laboració i l’assessorament del coordinador del districte. 
4.2. Promoure la prevenció de riscos entre el PA propi i visitant, el PAS, els investigadors en formació i 

l’alumnat, i vetllar per la seguretat i la salut de tot el personal del seu àmbit. 
4.3. Promoure i participar en reunions periòdiques per a analitzar temes de seguretat i salut laboral.  
4.4. Garantir la paralització de l’activitat davant d’un risc greu i imminent fins que no s’apliquin les mesures 

correctores adients. 
4.5. Aprovar un informe anual de les activitats preventives elaborat pel coordinador del districte amb la 

col·laboració del Servei de Prevenció. 
4.6. Destinar una partida del seu pressupost per a la prevenció de riscos. 
4.7. Impulsar i formar part dels equips d’emergència. 
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4.8. Designar un membre del seu equip que coordini la política preventiva del centre, amb l’assessorament i 
el suport del coordinador del districte i del Servei de Prevenció. 

 
5. Directores o directors de departament i d’instituts universitaris  
 
Les seves funcions són les següents: 
 
5.1. Complir i fer complir la normativa de prevenció i vetllar per l’aplicació de les directrius del Pla de 

prevenció en l’àmbit de les seves competències. 
5.2. Promoure la prevenció de riscos entre el PA propi i visitant, el PAS, els investigadors en formació i 

l’alumnat, i vetllar per la seguretat i la salut de tot el personal del seu àmbit.  
5.3. Facilitar la informació i la formació en prevenció de riscos laborals de tots els treballadors del seu àmbit.  
5.4. Garantir la paralització de l’activitat davant d’un risc greu i imminent fins que no s’apliquin les mesures 

correctores adients. 
5.5. Aprovar l’informe anual de les activitats preventives elaborat pel coordinador del districte amb la 

col·laboració del Servei de Prevenció. 
5.6. Destinar una partida del seu pressupost per a la prevenció de riscos. 
5.7. Promoure i participar en reunions periòdiques per a analitzar temes de seguretat i salut laboral. 
5.8. Nomenar un coordinador docent de Prevenció de Departament o Institut que gestioni la prevenció de 

riscos amb l’assessorament i el suport del coordinador del districte i del Servei de Prevenció. 
 
6. Administradores i administradors de centre 
 
Les seves funcions són les següents: 
 
6.1. Complir i fer complir la normativa de prevenció i vetllar per l’aplicació de les directrius del Pla de 

prevenció. 
6.2. Elaborar l’informe anual de les activitats realitzades a l’àmbit de la seva competència, amb la 

col·laboració i l’assessorament del coordinador del districte i el Servei de Prevenció. 
6.3. Vetllar per la seguretat i la salut de tot el personal adscrit al centre i impulsar el desenvolupament de 

l’activitat preventiva del seu àmbit. 
6.4. Conèixer els resultats de les avaluacions de riscos i de les investigacions d’accidents relacionades amb 

el seu àmbit i fer el seguiment de les mesures correctores. 
6.5. Garantir la informació dels treballadors dels riscos presents als seus llocs de treball i de les mesures 

preventives i de protecció que s’han d’adoptar. 
6.6. Proveir dels equips de protecció individual necessaris el personal del qual és responsable i vetllar 

perquè se’n faci un bon ús. 
6.7. Garantir la paralització de l’activitat davant d’un risc greu i imminent fins que no s’apliquin les mesures 

correctores adients. 
6.8. Presidir el Comitè de Seguretat del centre, que està format pels responsables de prevenció del seu 

àmbit. 
6.9. Promoure i participar en reunions periòdiques de tots els responsables de prevenció del centre i el 

coordinador del districte per analitzar temes de seguretat i salut laboral.  
6.10. Nomenar un coordinador de prevenció per a treballar conjuntament amb els responsables de prevenció 

de les facultats, instituts, departaments i serveis del seu àmbit, el coordinador del districte i el Servei 
de Prevenció. 

6.11. Destinar una partida del seu pressupost per a la prevenció de riscos. 
6.12. Impulsar el Pla d’autoprotecció del centre i nomenar el personal que formarà part dels equips 

d’emergències del centre. 
 
7. Caps de grups de recerca i investigadores o investigadors principals 
 
Com a responsables de les persones que participen en els seus projectes d’investigació i d’acord amb les 
directrius dels departaments respectius, les seves funcions són: 
 
7.1. Complir i fer complir la normativa de prevenció i vetllar per l’aplicació de les directrius del Pla de 

prevenció.  
7.2. Assegurar el compliment de les normes de seguretat. 
7.3. Col·laborar en l’avaluació de riscos, conèixer-ne els resultats i aplicar les mesures correctores. 
7.4. Garantir la informació dels riscos presents en els llocs de treball i de les mesures preventives i de 

protecció que s’han d’adoptar.  
7.5. Col·laborar en la investigació dels accidents amb el coordinador del districte, vetllar per l’aplicació de les 

mesures correctores proposades i informar-ne el director del departament.  
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7.6. Avaluar o fer que el seu personal avaluï els riscos dels mètodes i procediments d’investigació, 
especificant les mesures de prevenció i protecció que cal aplicar en col·laboració amb el coordinador de 
districte i el Servei de Prevenció. 

7.7. Proveir amb els equips de protecció individual necessaris el personal investigador en formació, i vetllar 
perquè se’n faci un bon ús. 

7.8. Destinar la part necessària del pressupost dels projectes i convenis per a la prevenció de riscos. 
7.9. Vetllar perquè tots els investigadors rebin prou formació i informació per a treballar de manera segura, 

especialment en el moment d’incorporar-se a la feina. 
7.10. Davant un risc greu i imminent, garantir la paralització de l’activitat fins que no s’apliqui la mesura 

correctora adient.  
 
8. Coordinadora o coordinador de Prevenció de Districte 
 
Per a integrar eficientment la prevenció de riscos en el conjunt de les activitats de la UAB hi ha d’haver un 
coordinador de districte, que habitualment serà un membre del PAS i que rebrà la formació suficient i adequada 
en prevenció de riscos per a desenvolupar les funcions al seu districte i dinamitzar l’activitat preventiva. Les 
seves funcions són les següents: 
 
8.1. Vetllar perquè els centres i els departaments tinguin actualitzada tota la documentació referent a la 

prevenció de riscos, incloent-hi les avaluacions de riscos, l’aplicació de mesures correctores, les 
comunicacions de riscos, els registres, etc., d’acord amb les especificacions del Servei de Prevenció. 

8.2. Col·laborar en l’avaluació de riscos i  fer el seguiment de les mesures correctores. 
8.3. Fer d'interlocutor entre el Servei de Prevenció i el personal del seu districte. 
8.4. Col·laborar amb el Servei de Prevenció en la investigació dels incidents i accidents que es produeixin en 

el seu districte.  
8.5. Distribuir la informació proporcionada pel Servei de Prevenció i col·laborar en les activitats formatives. 
8.6. Fer inspeccions de seguretat periòdiques dels edificis i instal·lacions del seu districte i emetre l’informe 

corresponent. 
8.7. Vetllar per la utilització correcta dels equips de treball i de protecció, i comprovar que el personal 

compleix les normes de prevenció. 
8.8. Davant un risc greu i imminent, i en col·laboració amb altres responsables, garantir la paralització de 

l’activitat fins que no s’apliqui la mesura correctora adient.  
8.9. En general, col·laborar amb tots els responsables de garantir el compliment de la normativa de 

prevenció de riscos laborals i vetllar per l’aplicació de les directrius del Pla de prevenció de la UAB. 
8.10. Assessorar i donar suport a les persones responsables de prevenció del centre i dels departaments, al 

personal visitant i al personal del centre en matèria de prevenció. 
8.11. Coordinar les reunions periòdiques amb els responsables de prevenció per analitzar temes de seguretat 

i salut laboral dins del seu districte de prevenció. 
8.12. Elaborar l’informe anual de les actuacions preventives del seu districte amb la col·laboració del Servei 

de Prevenció i dels responsables de prevenció de les facultats, els instituts, els serveis, etc.    
  
Districtes de prevenció 
 
I. Rectorat, Veterinària 
II. Educació, Traducció i Interpretació, Psicologia (excepte laboratoris de psicobiologia) i Filosofia i Lletres 
III. Econòmiques, Dret, Polítiques i Sociologia i Comunicació 
IV. Medicina i unitats docents hospitalàries, laboratoris de psicobiologia, SAF 
V. Ciències, Biociències i ETSE  
VI. Campus de Sabadell 
 
9. La comunitat universitària 
 
Tota la comunitat universitària, així com les empreses externes que treballen a la UAB, tenen les obligacions 
següents en matèria de prevenció: 
 
9.1. Col·laborar en l’aplicació de les mesures preventives adoptades i en totes les actuacions que es duguin 

a terme en matèria de prevenció. 
9.2. Usar adequadament les màquines, els aparells, les eines, els materials, les substàncies perilloses i, en 

general, qualsevol altre mitjà que s’utilitzi durant la feina o durant una altra activitat vinculada a la 
UAB. 

9.3. Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció necessaris al lloc de treball o de l’activitat i no 
posar fora de servei els dispositius de seguretat existents. 

9.4. Comunicar immediatament al seu responsable i/o al coordinador del districte i Servei de Prevenció els 
riscos, els incidents i accidents que detectin. 
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9.5. Vetllar per la pròpia seguretat i salut i per la de terceres persones a qui puguin afectar les seves 
activitats, accions o omissions. 

9.6. En general, complir la normativa de prevenció de riscos laborals i les directrius del Servei de Prevenció. 
9.7. Assistir a les activitats formatives de caràcter general o específic en matèria de prevenció de riscos i 

comprometre’s a aplicar els coneixements adquirits en el seu àmbit de treball. 
9.8. En les activitats docents el professorat serà el responsable de transmetre a l’alumnat les normes de 

prevenció que escaiguin i fer que es compleixin. 
 
10. Delegades o delegats de Prevenció 
 
Les funcions dels delegats de Prevenció les especifica el capítol V de la Llei 31/95 i són, entre d’altres: 

10.1. Col·laborar en la integració preventiva, promovent i fomentant la participació dels treballadors i 
treballadores en l'aplicació de les normes establertes en la institució. 

10.2. Exercir una feina de vigilància i control sobre el compliment de la normativa de prevenció de riscos 
laborals. 

10.3. Participar en les reunions del Comitè de Seguretat i Salut de l'empresa. 
10.4. Realitzar visites als llocs de treball per a exercir una feina de vigilància i control de l'estat de les 

condicions de treball. 
10.5. Plantejar al Comitè de Seguretat i Salut totes les propostes que consideri oportunes per tal de millorar 

les condicions de treball a la UAB. 
10.6. Ocupar la figura de representació dels treballadors a través de la qual es canalitza el dret a la 

informació, a la consulta i a la participació. 
 
11. Comitè de Seguretat i Salut (CSS) 
 
Les funcions del CSS estan determinades a l’article 39 de la Llei 31/95 i per la Llei 54/2003, i són les següents: 
 
11.1. Participar en l’elaboració, el seguiment i l’avaluació dels plans, programes i actuacions que, en matèria 

de seguretat i salut laboral, puguin fer-se en l’àmbit de la UAB. 
11.2. Informar, si escau, dels aspectes relatius a la prevenció de riscos i a la salut i seguretat laboral que, en 

matèria de planificació, organització del treball i introducció de noves tecnologies, d’organització i 
desenvolupament d’activitats de protecció i prevenció i d’organització de formació en matèria 
preventiva, es puguin fer a la UAB. 

11.3. Promoure iniciatives sobre procediments i accions adreçades a l’efectiva protecció de la salut i la 
seguretat laboral i proposar, si escau, la millora de les condicions o les correccions de les deficiències 
existents. 

11.4. Impulsar activitats formatives i d’informació, relatives a la salut i la seguretat laboral en l’àmbit de la 
UAB. 

11.5. Conèixer i analitzar els danys produïts en la salut o en la integritat física de les persones, en les eines, 
els materials i els equips personals, per tal de valorar-ne les causes i proposar les mesures preventives 
escaients. 

11.6. Qualsevol altra funció que en matèria de prevenció de riscos li sigui atribuïda per la llei o pels òrgans de 
govern de la UAB. 

 
12. Servei de Prevenció  
 
Tal com estableix el Reglament dels Serveis de Prevenció (RD 39/1997 de 17 de gener), per a una organització 
de les característiques de la UAB es constitueix un servei de prevenció propi. Actualment a la UAB, l’Oficina dels 
Serveis de Prevenció coordina les funcions establertes per la llei. El servei de prevenció propi assumeix 
l’especialitat de seguretat en el treball i la d’ergonomia i psicosociologia aplicada. L’especialitat d’higiene 
industrial i la de vigilància de la salut les contracta a un servei de prevenció aliè, amb la peculiaritat que la 
unitat de vigilància de la salut queda integrada en el Servei Assistencial de Salut (SAS). Pel que fa als llocs de 
treball que impliquen processos de radiologia, la Unitat Tècnica de Protecció Radiològica (UTPR) assumeix la 
formació i la informació a més de les altres responsabilitats que determina el Consejo de Seguridad Nuclear. 
 
Les funcions del Servei de Prevenció estan determinades a l’article 31 de la Llei 31/1995, reformada per la Llei 
54/2003 i són les següents: 
 
12.1. El disseny, la implantació i l’aplicació d’un pla de prevenció de riscos laborals que permeti la integració 

de la prevenció en la UAB. 
12.2. L’avaluació dels factors de risc que puguin afectar la salut i la seguretat del personal. 
12.3. La planificació de l’activitat preventiva i la determinació de prioritats en l’adopció de les mesures 

preventives i la vigilància de la seva eficàcia. 
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12.4. Dissenyar, col·laborar en l’organització i impartir les activitats d'informació i de formació del personal. 
12.5. Establir els mecanismes per a garantir la prestació dels primers auxilis, elaborar les mesures d’actuació 

davant de grans emergències i implantar-ne l’aplicació pràctica. 
12.6. Assessorar i participar en l’elaboració dels plans d’autoprotecció i en l'organització i la prestació dels 

primers auxilis. 
12.7. La vigilància de la salut dels treballadors en relació amb els riscos derivats del treball. 
12.8. Investigar els accidents i incidents, portar els registres d’accidentalitat, elaborar les estadístiques i 

difondre periòdicament els resultats. 
12.9. Organitzar la difusió i l’arxiu de la documentació relacionada amb la prevenció de riscos laborals. 
12.10. Promoure els comportaments segurs i la utilització correcta dels equips de treball i de protecció. 
12.11. Promoure i controlar el compliment de les actuacions relatives a la  vigilància de la salut. 
12.12. Assessorar el CSS, els representants dels treballadors i l’Equip de Govern. 
12.13. Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per la llei o pels òrgans de govern de la UAB. 
 
 
Acord 55/2007, de 19 de desembre, pel qual s'acorda aprovar el programa d'anys sabàtics de 10 anys per 
al professorat universitari de la UAB, que tot seguit es transcriu: 
 

Programa de Sabàtics de 10 Anys 
 
1. Objectius 
 
L’objectiu global del Programa de Sabàtics és promoure i millorar la qualitat de les activitats investigadores del 
professorat de la UAB. Per assolir aquest objectiu es donarà facilitats al professorat perquè es pugui dedicar de 
manera intensiva a desenvolupar activitats que proporcionin creixement intel·lectual i millora professional. 
Mitjançant la concessió de llicències per any sabàtic, aquest programa vol afavorir aquelles activitats que són 
difícils de compaginar amb les obligacions habituals que té el professorat durant el curs acadèmic. En particular, 
aquest programa acull aquelles propostes que requereixen l’estada del professorat fora de la UAB per treballar 
en centres on es disposi de recursos materials o humans idonis per a la realització d’estudis o experiments 
especialitzats, l’aprenentatge de noves tècniques o metodologies en un camp particular, l’establiment i la 
intensificació de lligams i línies de col·laboració amb grups prestigiosos o, en general, altres activitats 
directament lligades amb la millora de les capacitats professionals del personal acadèmic de la UAB. 
 
Tenint en compte les especials característiques de la dedicació i desenvolupament professional del personal 
sanitari que presta els seus serveis en unitats docents hospitalàries, aquest programa de sabàtics de 10 anys 
només es podrà aplicar al personal docent amb plaça vinculada hospitalària sempre que hagi obtingut un 
sabàtic a la seva institució sanitària. 
 
2. Característiques i condicions de les llicències  
 
Les llicències seran concedides per un curs acadèmic (sabàtic anual) o, alternativament, per mig curs acadèmic 
(sabàtic semestral). En el primer cas, la llicència començarà normalment el 15 de setembre d’un any i 
finalitzarà el 14 de setembre de l’any següent. En el segon cas, els períodes habituals aniran des de l’inici i fins 
al final de cada semestre. Aquests períodes podran adaptar-se segons les necessitats de cada sol·licitud sempre 
que el professorat implicat garanteixi que complirà les obligacions docents durant els cursos o els semestres 
immediatament anteriors i posteriors al del curs o semestre en el qual es gaudeix de la llicència de sabàtic. En 
els sabàtics anuals es requerirà que el període de temps en què es fan estades fora de la UAB sigui, com a 
mínim, de 6 mesos. Aquest període ha de ser de 3 mesos en el cas del sabàtics semestrals. 
 
Durant el temps de vigència de la llicència, el professorat té dret a percebre el total de les seves retribucions. 
També conservaran tots els drets administratius derivats de la seva situació de servei actiu, tret d’aquells que, 
d’acord amb la normativa vigent a la UAB són incompatibles amb qualsevol situació de sabàtic.  
 
3. Nombre i distribució de llicències 
 
Cada any s’atorgaran fins a un màxim de 50 llicències de sabàtic anual (o un nombre equivalent en sabàtics 
semestrals). A cada departament correspon un nombre màxim de llicències de sabàtic anual, tal com es recull a 
la taula de l’annex I. Les llicències no consumides durant un curs no s’acumulen per a cursos posteriors.  
 
4. Requisits 
 
Per a participar en la convocatòria de llicències de sabàtic, cal: 
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— Pertànyer al professorat de la Universitat Autònoma de Barcelona en servei actiu, com a funcionari de 
carrera en alguns dels cossos docents universitaris o amb contractació indefinida en alguna de les 
categories laborals, amb dedicació de jornada completa durant els 10 o 5 últims anys previs a la sol·licitud 
de la llicència, depenent de si se sol·licita una llicència d’un any o de sis mesos, respectivament.  
 
— No haver estat sancionat amb cap expedient disciplinari en els últims 10 anys. 
 
— Tenir l’aprovació del departament en què presta serveis. 
 
— Aconseguir prèviament l’acceptació del centre on es pretén fer l’estada durant la llicència. 

 
5. Presentació de sol·licituds i procediment de selecció 
 
— Les persones interessades a participar en aquest programa han de fer arribar la sol·licitud al director/a del 
seu departament abans del termini assenyalat en la convocatòria. 

 
— Juntament amb la sol·licitud, la persona interessada ha de presentar la documentació següent: 

o Currículum normalitzat. 
o Projecte d’activitats que durà a terme durant l’any (o semestre) sabàtic. El projecte ha de 

proporcionar informació que permeti avaluar l’adequació de les activitats que es volen dur a 
terme, la viabilitat i la idoneïtat de la proposta per millorar l’activitat investigadora del 
professorat interessat, del seu grup de treball i, per extensió, del departament o de la 
Universitat. 

o Document acreditatiu de la institució d’acollida en què s’expressi l’acceptació de la visita per la 
durada especificada. 

 
— El departament ha de qualificar i prioritzar les sol·licituds rebudes. La qualificació de cada proposta (que 
podrà ser avaluada en un institut de recerca de la UAB, si el departament ho creu adient) ha de ser un valor 
numèric entre 0 i 6, assignat d’acord amb als criteris indicats a l’apartat de “Projecte d’activitats per realitzar” 
del punt 6 d’aquest document. 

 
— En el termini màxim d’un mes a comptar de l’endemà de la finalització del termini de presentació de 
sol·licituds, el director/a del departament ha de presentar al Vicerectorat de Personal Acadèmic una proposta 
motivada de priorització de totes les sol·licituds, acompanyada de la resolució de l’òrgan competent del 
departament. El Vicerectorat farà públic en el termini d’una setmana les llistes de priorització de totes les 
sol·licituds, incloent-hi la valoració dels altres tres criteris indicats al punt 6 d’aquest document. La proposta de 
qualificació feta pel departament serà comunicada també a les persones interessades perquè, en el termini de 
deu dies, puguin presentar-hi al·legacions. En el termini de dos mesos després que es tanqui la presentació de 
sol·licituds, la Comissió de Personal Acadèmic farà una proposta d’autorització dels períodes sabàtics al 
Vicerectorat de Personal Acadèmic, tenint en compte les prioritzacions i les al·legacions rebudes, i vetllant 
perquè la distribució de llicències estigui equilibrada entre els diferents àmbits de coneixement.  
 
6. Criteris de priorització 
 

Projecte d’activitats per realitzar  
(avaluat pel departament o per 
l’institut de recerca propi de la UAB)  

Fins a 6 punts: 
― Viabilitat de la proposta (fins a 1 punt). 
― Impacte en la millora de la recerca (fins a 2 punts). 
― Idoneïtat i prestigi del grup o institució d’acollida (fins a 1 punt). 
― Currículum dels últims 5 anys de la persona sol·licitant (fins a 2 punts).11 

Sexenni de recerca viu 2 punts 

Participació en projectes de recerca 
competitius o en convenis de recerca 
(en ambdós casos, vigents) 

1 punt 

Participació en un grup de recerca 
vigent de la Generalitat de Catalunya 
(SGR) 

1 punt 

 

                                                 
1 Aquest període podrà ser ampliat en casos de baixa per maternitat, incapacitat temporal o altres causes justificades, per al 
temps de durada en què s’hagin produït. 
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Quan, un cop aplicats els barems anteriors, dues o més sol·licituds tinguin la mateixa puntuació, el sabàtic 
s’atorgarà tenint en compte l’equilibri de gènere en aplicació dels objectius del document del primer Pla d’acció 
per a la igualtat entre dones i homes de la UAB (bienni 2006-2007), aprovat pel Consell de Govern en la sessió 
de 4 de maig de 2006. 
 
7. Resolució 
 
El Vicerectorat de Personal Acadèmic és l’òrgan competent per resoldre, a proposta de la Comissió de Personal 
Acadèmic, les sol·licituds admeses. 
8. Seguiment i avaluació 
 
― Les persones a qui s’hagi atorgat el permís d’any o semestre sabàtic han de fer arribar a la direcció del 
departament i al Vicerectorat de Personal Acadèmic un informe dels resultats de l’activitat duta a terme durant 
el període de sabàtic, així com un certificat de la institució d’acollida. 
― La documentació esmentada al paràgraf anterior s’ha de fer arribar en el termini màxim de dos mesos des de 
la reincorporació de la persona beneficiària a la UAB. 
― La Comissió de Personal Acadèmic avaluarà anualment els resultats de la convocatòria de l’any anterior i en 
farà difusió. 
 
9. Compensació als departaments 
 
D’acord amb les seves activitats docents, la Universitat Autònoma de Barcelona assignarà als departaments els 
recursos econòmics per tal que es puguin cobrir les tasques docents del professorat a qui s’hagi concedit l’any 
sabàtic. La quantia d’aquests recursos serà determinada anualment pel Vicerectorat de Personal Acadèmic. 
 
10. Incompatibilitats 
 
El professorat que hagi gaudit d’una llicència de sabàtic de 25 anys, sabàtic d’un any, sabàtic d’un semestre o 
llicència d’estudis per a professorat en vies de consolidació, i vulgui gaudir d’una llicència de sabàtic d’un any o 
d’un semestre, ha d’iniciar el còmput del període de deu o cinc anys, respectivament, des de l’inici de la 
llicència prèvia de sabàtic. 
 
El professorat que gaudeixi d’una llicència de sabàtic dins d’aquest programa de 10 anys ha d’esperar 5 anys 
per poder gaudir posteriorment d’una llicència dins el Programa de Sabàtics de 25 Anys.  
 
El gaudi d’un sabàtic d’un any o d’un semestre és incompatible amb l’exercici d’un càrrec acadèmic. 
 
11. Disposició addicional primera 
 
En el termini màxim de 10 anys, a comptar de l’entrada en vigor, la UAB revisarà aquest programa de sabàtics i 
estudiarà la conveniència o no de fusionar-lo amb el Programa de Sabàtics de 25 Anys.  
 
12. Disposició addicional segona 
 
Els acords de la Comissió de Personal Acadèmic relatius a les sol·licituds del Programa de Sabàtics de 10 Anys 
no esgoten la via administrativa i són impugnables en alçada davant del rector en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la notificació. 
 
13. Disposició addicional tercera 
 
La Comissió de Personal Acadèmic resoldrà totes aquelles circumstàncies no regulades explícitament en aquest 
document. 
 
14. Disposició addicional quarta 
 
L’aplicació del Programa de Sabàtics de 10 Anys queda condicionada a la disponibilitat dels recursos necessaris 
per finançar-lo. En funció d’aquest paràmetre, la Comissió de Personal Acadèmic, a proposta del Vicerectorat de 
Personal Acadèmic, podrà acordar modificar o deixar en suspens la convocatòria. 
 
15. Disposició addicional cinquena 
 
En el termini màxim d’un any des de l’aprovació d’aquest document, el Vicerectorat de Personal Acadèmic, en 
funció del nombre de sol·licituds presentades i dels resultats advertits en els funcionament dels departaments, 
proposarà, si escau, les modificacions o adaptacions que siguin necessàries. 
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16. Disposició final 
 
Aquest programa entrarà en vigor l’endemà de l’aprovació del Consell de Govern. 
 
ANNEX I. Nombre màxim de llicències que poden ser concedides als departaments de la UAB2 
 
 

Departament Sab.  Departament Sab. 

Antropologia Social i Cultural 1  Filologia Espanyola 2 

Arquitect. Comput. i Sist. Operatius 1  Filologia Francesa i Romànica 1 

Art 2  Filosofia 2 

Bio. Animal, Bio. Vegetal i Ecologia 2  Física 3 
Biologia Cel·lular, Fisiologia i 
Immunologia 

3  Genètica i Microbiologia 1 

Bioquímica i Biologia Molecular 3  Geografia 2 

C. Antiguitat i Edat Mitjana 2  Geologia 2 

Ciència Animal i del Aliments 2  Història Moderna i Contemporània 3 

Ciència Política i Dret Públic 3  Matemàtiques 3 

Ciències de la Computació 1  Medicina i Cirurgia Animals 2 

Ciències Morfològiques 1  Microelectrònica i Sist. Electrònics 1 

Comunicació Audiovisual i Publicitat 3  Pedagogia Aplicada 2 

Didàctica Expr. Mus., Plàst. i Corp. 1  Pedagogia Sistemàtica i Social 1 

Didàctica Llengua i Lit. i C. Soc. 2  Pediat., Obst., Ginec. i M. Preventiva 1 

Didàctica Matemàtica i C. Exper. 1  Periodisme i C. de la Comunicació 2 

Dret Privat 2  Prehistòria 1 

Dret Públic i C. Historicojurídiques 3  Psicobiologia i Metodol. C. de la Salut 2 

Economia Aplicada 2  Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació 3 

Economia de l’Empresa 3  Psicologia Clínica i de la Salut 1 

Economia i Història Econòmica 3  Psicologia Social 1 
Enginyeria de la Informació i la 
Comunicació 

1  Psiquiatria i Medicina Legal 1 

Enginyeria Electrònica 1  Química 3 

Enginyeria Química 2  Sanitat i Anatomia Animals 2 

Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia 1  Sociologia 2 

Filologia Anglesa i Germanística 2  Telecomunicació i Enginyeria de Sist. 1 

Filologia Catalana 3  Traducció i Interpretació 2 
 
 
Acord 56/2007, de 19 de desembre, pel qual s'acorda aprovar la proposta de Pressupost de la UAB per a 
l'any 2008, i elevar-la al Consell Social. Annex: Pressupost UAB 2008 
 
Acord 57/2007, de 19 de desembre, pel qual s'acorda nomenar el senyor Jacques H. Drèze doctor honoris 
causa de la UAB. 
 
Acord 58/2007, de 19 de desembre, pel qual s'acorda aprovar el marc de col·laboració entre la UAB i 
institucions de recerca amb personalitat jurídica pròpia de l'Esfera UAB, que tot seguit es transcriu: 
 

                                                 
2 Criteri d’assignació: 1 llicència per cada 20 places de professorat permanent a jornada completa o fracció a la plantilla del 
departament al campus (no es comptabilitzen les places vinculades hospitalàries). Aquest nombre de llicències no afecta el 
professorat lector, que disposa d’un programa propi de llicències d’estudis per al professorat en vies de consolidació. 
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Marc de col·laboració entre la UAB i institucions de recerca amb personalitat jurídica pròpia de 
l'Esfera UAB (I) 

 
Introducció 
 
La relació creixent entre la UAB i centres de recerca i instituts que pertanyen a institucions amb personalitat 
jurídica pròpia (PJP), molts d’aquests situats en el Parc de Recerca UAB o pertanyents o adherits a l’Esfera UAB, 
fa necessari desenvolupar el capítol IV del document Criteris i requisits bàsics per a la creació, reconeixement i 
activitat de les estructures de recerca de la UAB, aprovat per acord del Consell de Govern de 21 d’abril de 
2005, i elaborar un marc general que doni les pautes en aquells aspectes que han de quedar recollits en els 
corresponents acords de col·laboració, especialment aquells relacionats amb l’adscripció del personal 
investigador (PDI) de la UAB a institucions de recerca amb PJP, amb la col·laboració de personal d’institucions 
de recerca amb PJP en tasques docents a la UAB i amb la utilització dels serveis de la UAB pel personal 
d’institucions de recerca amb PJP de l’Esfera UAB. 
 
Actualment l’Esfera UAB està constituïda pel conjunt d’òrgans i entitats següents: 
 
a) UAB (nucli de l’Esfera) 

― Grups de recerca 
― Departaments 
― Instituts universitaris de recerca 
― Centres d’estudi i de recerca 
― Serveis cientificotècnics 

b) Centres de recerca al Parc de Recerca UAB  
c) Noves empreses de base tecnològica al Parc de Recerca UAB 
d) Centres i instituts de recerca participats en l’anella hospitalària 
e) Centres i instituts de recerca adscrits en l’anella hospitalària 
f) Altres centres de recerca adherits 
 
En aquest sentit, és voluntat de la UAB treballar amb els centres i instituts de l’Esfera UAB per tal de generar 
projectes comuns i, conjuntament, formar un gran pol d’excel·lència científica, tecnològica i del coneixement. 
 
D’altra banda, l’article 26 del document Criteris i requisits bàsics per a la creació, reconeixement i activitat de 
les estructures de recerca de la UAB, aprovat per acord del Consell de Govern de 21 d’abril de 2005, regula la 
contractació per la UAB de personal investigador de l’Esfera UAB per desenvolupar activitats docents. Les 
reformes derivades de l’adaptació a l’EEES, especialment l’aparició de màsters en què la col·laboració de 
personal investigador altament especialitzat d’institucions amb PJP de l’Esfera UAB és molt convenient, si no 
imprescindible, fa necessari el desenvolupament d’aquest article, desenvolupament que ha de fer-se de manera 
compatible amb l’ordenament laboral de la UAB, que indica que la dedicació mínima del professorat associat 
correspon a 30 hores anuals (A.3.1).  
 
Per això, amb l’informe favorable de la Comissió d’Investigació, es proposa al Consell de Govern la normativa 
següent. 
 
Capítol I. Disposicions generals 
 
Article 1. Objecte 
 
L’objecte d’aquesta normativa és desenvolupar el capítol IV del document Criteris i requisits bàsics per a la 
creació, reconeixement i activitat de les estructures de recerca de la UAB, aprovat per acord del consell de 
Govern de 21 d’abril de 2005, i establir el marc que han de recollir els acords de col·laboració relacionats amb 
l’adscripció del personal investigador (PDI) de la UAB a institucions de recerca amb PJP, amb la col·laboració de 
personal d’institucions de recerca amb PJP en tasques docents a la UAB i amb la utilització dels serveis de la 
UAB pel personal d’institucions de recerca amb PJP de l’Esfera UAB. 
 
Article 2. Tipologia de relacions amb l’Esfera UAB 
 
2.1 Els centres de recerca i instituts que pertanyen a institucions amb personalitat jurídica pròpia (fundacions, 
consorcis, etc.) i participats per la UAB, així com els situats en el Parc de Recerca UAB, formen part directament 
de l’Esfera UAB i les seves relacions amb la UAB han de quedar definides mitjançant acords específics. 
 
2.2 Els centres de recerca i instituts que pertanyen a institucions amb personalitat jurídica pròpia adscrits a la 
UAB i situats en l’anella hospitalària formen part directament de l’Esfera UAB i les seves relacions amb la UAB 
han de quedar definides mitjançant acords específics. 
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2.3 Altres centres de recerca i instituts poden passar a formar part de l’Esfera UAB com a membres adherits, 
una vegada se’n formalitzi la sol·licitud i sigui aprovada per la Comissió d’Investigació de la UAB. 
 
Capítol II. Adscripció de PDI de la UAB a institucions de recerca amb personalitat jurídica pròpia de 
l’Esfera UAB 
 
Article 3. Marc general 
 
3.1 L’adscripció de l’activitat de recerca d’un PDI de la UAB a una institució amb PJP s’ha de produir desprès de 
la sol·licitud prèvia de la institució amb PJP, conjuntament amb l’investigador/a interessat. La corresponent 
autorització de la UAB ha de tenir en compte els beneficis per a l’investigador/a i per a la UAB que aquesta 
adscripció pot representar i, en qualsevol cas, l’adscripció fa referència només a l’activitat de recerca. 
 
3.2 L’adscripció de l’activitat de recerca de PDI de la UAB a una institució amb PJP implicarà la generació d’un 
acord o conveni entre ambdues institucions que reculli els diferents aspectes de la relació, com ara la 
temporalitat, les contraprestacions econòmiques generals, la propietat industrial i la gestió d’aquesta, la 
visualització i la comptabilització dels resultats, la gestió dels projectes, les contraprestacions econòmiques per 
aspectes específics (reduccions docents, complements salarials, altres), etc. 
 
3.3 El fet que l’acord d’adscripció de PDI de la UAB a institucions amb PJP sigui un conveni entre institucions 
jurídicament independents, fa convenient que, per al PDI a jornada completa, quan es doni el cas, l’adscripció 
de l’activitat de recerca sigui temporal i total (canvi d’institució pel que fa a l’activitat de recerca) i que, per 
tant, aquest personal deixi de comptabilitzar a la UAB per tots els aspectes relacionats amb assignació de 
recursos relacionats amb la recerca. Això ha de comportar que la sol·licitud i la gestió dels projectes d’aquest 
personal sigui feta en el si de la institució amb PJP que l’acull. 
 
3.4 Qualsevol altre tipus de participació del PDI de la UAB en l’activitat de recerca d’una institució amb PJP, de 
caràcter parcial, serà considerada simple col·laboració puntual (convenis específics per projectes de R+D+I 
individuals), però no adscripció i, en aquests casos, l’activitat de recerca del PDI seguirà adscrita a la UAB i al 
seu departament a tots els efectes. En aquests casos, sempre que el PDI implicat actuï d’IP de projecte, aquest 
ha de ser sol·licitat i gestionat des de la UAB.  
 
Article 4. Criteris per autoritzar l’adscripció 
 
4.1 Després de la sol·licitud prèvia a què es refereix l’article 3.1, la UAB autoritzarà l’adscripció de l’activitat de 
recerca de PDl propi, a jornada completa, a institucions amb PJP en aquells casos en què hi hagi un clar benefici 
científic i/o acadèmic per a la UAB i per a l’investigador/a. 
 
4.2 Per al personal investigador de la UAB, l’adscripció a una institució amb PJP ha de comportar una millora de 
les capacitats de desenvolupament de la recerca gràcies a un entorn més adequat, unes línies de recerca més 
definides i un accés millor als recursos científics i materials. 
 
4.3 Per a la UAB i els departaments que cedeixen el PDI, l’adscripció de personal investigador a institucions 
amb PJP ha de comportar una millora de la quantitat i la qualitat de la recerca produïda i/o de la possibilitat de 
transferència dels resultats de la recerca a la societat. 
 
4.4 Un PDI de la UAB no pot fer cap activitat sistemàtica, demanar projectes, signar treballs d’investigació, 
patents o qualsevol altre document des d’una institució amb PJP si, prèviament, la UAB no n’ha autoritzat 
l’adscripció a la institució amb PJP. L’autorització pot ser provisional en espera de la signatura dels acords a què 
fa referència l’apartat següent. 
 
Article 5. Del procés d’adscripció 
 
5.1 Per cada cas, la institució amb PJP i la UAB formalitzaran un acord de col·laboració que reculli els diferents 
aspectes descrits a l’article 6. 
 
5.2 L’adscripció de l’activitat de recerca d’un PDI de la UAB a una institució amb PJP es produeix per acord de la 
Comissió d’Investigació de la UAB, amb la sol·licitud prèvia de la institució amb PJP, conjuntament amb 
l’investigador/a interessat. 
 
5.3 L’adscripció fa referència únicament a l’activitat de recerca. Pel que fa a l’activitat docent, el  PDI de la UAB 
sempre forma part d’un departament de la UAB. 
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5.4 L’adscripció de l’activitat de recerca del PDI serà total (tota l’activitat de recerca) i temporal. L’acord 
especificarà la temporalitat de l’adscripció i els mecanismes de renovació.  
 
5.5 Quan acabi el període d’adscripció a una institució amb PJP, el PDI reincorporarà la seva tasca de recerca al 
departament d’origen en les condicions estàndard del departament. A aquest efecte, la UAB proveirà els 
recursos necessaris.  
 
Article 6. De les conseqüències de l’adscripció 
 
6.1 El PDI de la UAB adscrit a una institució amb PJP segueix sent membre de la UAB i mantenint íntegrament 
tots els seus drets com a personal de la UAB.  
 
6.2 Els personal investigador de la UAB adscrit a una institució amb PJP ha de sol·licitar i gestionar els projectes 
i convenis amb entitats públiques o privades a través de la institució amb PJP. 
 
6.3 La UAB ha de tenir coneixement detallat de tots els projectes i convenis concedits a PDI de la UAB i 
gestionats per la institució amb PJP on aquest personal està adscrit. Aquest punt ha de constar específicament 
en l’acord de col·laboració i ambdues parts han d’establir un sistema de gestió d’aquesta informació 
 
6.4 Tots els projectes i convenis concedits a PDI de la UAB i gestionats per la institució amb PJP on aquest 
personal està adscrit comptabilitzen en el departament d’origen de l’investigador/a, i en la mateixa UAB a 
efectes d’avaluació. La UAB ha d’establir un circuit d’informació per tal que tota la informació arribi als 
departaments. 
 
6.5 Tot el PDI de la UAB adscrit a una institució amb PJP ha de fer constar obligatòriament la seva pertinença a 
la UAB en totes les publicacions i documents que generi. El PDI de la UAB adscrit es responsabilitza 
personalment d’alimentar les bases de dades de recerca de la UAB amb la seva producció i el compliment 
d’aquesta norma és condició imprescindible per a la renovació de qualsevol adscripció.     
 
6.6 El PDI de la UAB adscrit a una institució amb PJP pot rebre remuneracions addicionals de la institució amb 
PJP, pel desenvolupament de projectes, segons la legislació vigent. Com a criteri general, el tractament referent 
a cànons i despeses de funcionament així com el dels becaris adscrits a projectes ha de ser, com a mínim, el 
mateix que s’aplica a la UAB. 
 
6.7 Sempre que els acords o convenis específics no indiquin una altra cosa, la UAB i la institució amb PJP seran 
titulars, a parts iguals, dels drets d’explotació de la propietat industrial obtinguts com a conseqüència dels 
resultats científics, les obres, les publicacions i les invencions de què sigui autor el personal de la UAB adscrit a 
la institució amb PJP. En cas d’autoria compartida, correspon a la UAB el mateix 50 % de la titularitat, però 
multiplicat pel percentatge de participació del PDI de la UAB adscrit en l’autoria del coneixement explotable.  
 
6.8 L’acord ha de recollir les compensacions econòmiques generals que rebrà la UAB per adscriure l’activitat de 
la recerca del seu PDI a una institució amb PJP (en els casos en què la UAB participi en la institució, aquestes 
compensacions podran ser considerades com a “contribució”), així com les compensacions específiques per a 
cobrir possibles complements salarials, reduccions docents, i altres que es puguin proposar. Les compensacions 
específiques per reduccions docents es calcularan com a mínim a partir del sou de la categoria docent de 
professor agregat. 
 
6.9 L’adscripció d’un PDI de la UAB a una institució amb PJP comporta una comptabilització nul·la en el 
departament d’origen només pel que fa a l’assignació de recursos d’espai de recerca i d’administració i gestió 
de la recerca.  
 
6.10 El PDI de la UAB adscrit a institucions amb PJP podrà participar en convocatòries de recerca pròpies de la 
UAB sempre que la convocatòria específica ho estableixi. 
 
Capítol III. Col·laboració de personal investigador d’institucions de recerca amb personalitat 
jurídica pròpia de l’Esfera UAB en tasques docents i altres de la UAB  
 
Article 7. Marc general 
 
La UAB promou la participació dels centres de l’Esfera UAB en tasques de col·laboració amb la UAB, tant en 
l’àmbit investigador com en l’àmbit docent, i, en aquest últim aspecte, especialment en el disseny i la 
planificació de nous estudis, per la qual cosa es considera molt convenient que els directors, directores i altres 
membres dels centres de l’Esfera UAB formin part de la UAB, en els termes que disposen els articles següents. 
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Article 8. Modalitats de col·laboració 
 
8.1 Quan la UAB proposi una determinada activitat docent a un/a investigador/a d’una institució de l’Esfera 
UAB, sense vinculació contractual ni estatutària amb la UAB, s’ha de subscriure amb aquest/a un contracte com 
a professorat associat de la UAB, d’acord amb les condicions i els requisits establerts en la legislació vigent. Per 
a gaudir d’aquest contracte, l’investigador/a ha de desenvolupar com a mínim la dedicació docent anual 
corresponent al professorat A.3.1. Qualsevol activitat docent inferior a aquesta dedicació serà considerada 
“activitat puntual” (conferència o seminari) i retribuïda com a tal sense que comporti cap compromís 
contractual. 
 
8.2 Tots els directors i directores de les institucions amb PJP de l’Esfera UAB poden sol·licitar a la UAB la seva 
contractació, d’acord amb les condicions i els requisits establerts en la legislació vigent, com a professorat 
associat amb dedicació mínima (A.3.1) a càrrec de la UAB.  
 
8.3 Els acords específics entre els centres i instituts amb PJP de l’Esfera UAB i la UAB poden considerar altres 
tipologies de contractes i dedicacions docents per als membres de l’Esfera, com especialistes de reconegut 
prestigi. 
 
Capítol IV. Utilització dels serveis de la UAB pel personal investigador d’institucions de recerca amb 
PJP de l’Esfera UAB 
 
Article 9. Marc general 
 
La UAB disposa d’un ampli ventall de serveis, des dels cientificotècnics (Microscòpia, Estabulari, RMN, etc.) als 
generals de suport a la comunitat universitària (Servei d’Activitat Física, Escola Bressol Gespa, etc.), i els posa 
a disposició del personal de les institucions de recerca amb PJP de l’Esfera UAB, en els termes que s’indiquen en 
els articles següents. 
 
Article 10. Criteris d’utilització dels serveis 
 
10.1 Seguint el principi establert pel Departament d’Innovació, Universitats i Empresa (DIUE) per als centres 
del programa CERCA segons el qual es considera que els centres amb PJP disposen de pressupostos propis i 
adequats per a fer front als costos de la recerca que desenvolupen i que no és funció de la UAB subvencionar la 
recerca d’aquests centres, tot el personal investigador de les institucions amb PJP de l’Esfera UAB, en igualtat 
de condicions independentment del seu origen i situació contractual, tindran accés a la utilització dels serveis 
cientificotècnics de la UAB a tarifes que, com a màxim, correspondran al preu de cost d’operació (sense 
amortització de l’equipament), a menys que acords específics estableixin altres condicions.  
 
10.2 El personal d’institucions de recerca amb PJP de l’Esfera UAB tindrà accés als serveis generals de la UAB 
(Servei d’Activitat Física, Servei de Llengües, Escola Bressol Gespa, etc.), en les condicions especials que en 
cada cas s’estableixen i, com a màxim, a preu de cost. 
 
Disposició addicional primera 
 
Tots aquells casos en què la participació del PDI de la UAB en les activitats de recerca d’una institució amb PJP 
pugui ser considerada parcial, no comportaran adscripció del PDI en la institució amb PJP. Aquests casos seran 
regulats per convenis específics (projectes, recerca contractada, etc.) on constin les contraprestacions i, en 
qualsevol cas, sempre que el PDI de la UAB consti com a IP de projectes o convenis de recerca, aquests han de 
ser sol·licitats i gestionats per la UAB.  
 
Disposició addicional segona 
 
El Consell de Govern farà un seguiment de l’aplicació d’aquesta normativa al llarg del període de dos anys des 
que entri en vigor. Un cop finalitzat aquest període, en vista dels acords subscrits amb les institucions de 
recerca de l’Esfera UAB i dels efectes derivats d’aquesta col·laboració, el Consell de Govern revisarà la 
normativa i hi introduirà, si escau, les modificacions que consideri pertinents. 
 
Disposició transitòria 
 
Els projectes de recerca vigents en el moment d’entrada en vigor d’aquesta normativa, amb IP del PDI de la 
UAB, gestionats per institucions de recerca amb PJP, ubicades al Parc de Recerca UAB i participades per la UAB, 
seran considerats com a propis per la UAB a efectes de convocatòries de recerca, sempre que la convocatòria 
específica no indiqui el contrari.  
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Disposició final 
 
Aquesta normativa entrarà en vigor l’endemà de l’aprovació del Consell de Govern. 
 
 
Acord 59/2007, de 19 de desembre, pel qual s'acorda aprovar la modificació de la denominació de títols de 
màsters oficials següents: 
 

- Màster oficial en Recerca en Veterinària i ciències alimentàries per màster oficial en Recerca en 
Veterinària (condicionat a l'aprovació del màster Recerca en ciència animal i dels aliments pel curs 
2008-2009). 

 
- Màster oficial en Educació de les persones adultes per màster oficial en Formació de les persones 

adultes. 
 

- Màster oficial en Atenció al malalt crític i emergències per màster oficial en Atenció integral al malalt 
crític i emergències. 

 
 
Acord 60/2007, de 19 de desembre, pel qual s'acorda aprovar la Normativa per a l'elaboració dels plans 
d'estudi de les titulacions de grau, que tot seguit es transcriu: 
 

Normativa per a l'elaboració dels plans d'estudis de les titulacions de grau 
 
1. Títols de grau 
 
D’acord amb el Reial decret 1393/2007 de 29 d’octubre, els plans d’estudis que condueixin a l’obtenció del títol 
de grau tindran 240 crèdits, llevat dels casos que estan determinats per directrius europees. 
 
La superació dels ensenyaments previstos en el pla d’estudis donaran dret a l’obtenció del títol de graduat o 
graduada en “denominació del títol” per la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Cada títol de grau s’ha d’adscriure necessàriament a una de les branques de coneixement següents: 
 

• Arts i humanitats 
• Ciències 
• Ciències de la salut 
• Ciències socials i jurídiques 
• Enginyeria i arquitectura 

 
En el cas de títols relacionats amb més d’una disciplina, l’adscripció es farà a la branca principal. 
 
2. Estructura dels estudis: model UAB 
 
D’acord amb el document El mapa de títols de grau a la UAB, aprovat pel Consell de Govern el 7 de novembre 
de 2007, la configuració de les titulacions ha de fer possible encaixar l’estructura universitària de l’Estat 
espanyol (4+1) amb el model europeu (3+2). Per fer-ho possible, els títols de grau s’adequaran a l’estructura 
(3+1). Els tres primers anys conduiran a un títol propi, equivalent al títol de bachelor que atorguen la gran 
majoria d’universitats europees, i el quart any conduirà al títol oficial de grau. 
 
Els 180 crèdits que constitueixen els tres primers cursos inclouran els crèdits de formació bàsica i els crèdits 
nuclears de la titulació. L’organització d’aquests tres primers anys d’estudis ha de permetre que l’estudiant 
assoleixi les competències intrínseques de la titulació que figurin en el perfil de formació. 
 
El quart any inclourà necessàriament el treball final de grau. Pel que fa a la resta de crèdits, l’estudiant podrà 
personalitzar el seu currículum escollint itineraris del conjunt de l’oferta de la UAB, així com estades en altres 
universitats espanyoles i europees o, també, la realització de pràctiques externes. 
 
La Universitat oferirà itineraris de formació especialitzada en l’àmbit de cada titulació (mencions) i itineraris de 
campus que permetin a l’estudiant completar la formació en una àmbit diferent del de la seva titulació 
(minors). Si l’estudiant completa un mínim de 30 crèdits d’un mateix itinerari, en el suplement europeu al títol 
s’hi acreditarà la menció o el minor que hagi cursat. 
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3. Matèries i assignatures 
 
Com a regla general, el pla d’estudis es concretarà en assignatures, que constituiran la unitat de matrícula i 
avaluació. Això no obstant, en casos justificats es pot considerar la possibilitat de programar alguns mòduls 
sempre que no sigui a primer curs. Per mòdul s’entén la unitat de formació que integra continguts de diferents 
matèries. El mòdul també constituirà una unitat de matrícula i d’avaluació. 
 
Les assignatures poden presentar-se agrupades per matèries, atès que això facilita la distribució de les 
competències establertes en el perfil de formació. En aquest cas, caldrà identificar igualment les assignatures, 
amb els respectius crèdits, en què es concreten cadascuna de les matèries. 
Els 60 crèdits d’un curs es distribuiran entre 10 assignatures com a màxim. Una distribució recomanable és la 
de 5 assignatures de 6 crèdits per semestre. En cas d’optar per programar assignatures amb diferent nombre 
de crèdits, aquests haurien de ser nombres enters i a la vegada distribuir-se de manera equilibrada entre els 
dos semestres. 
 
Si es considera necessari, es podran programar assignatures anuals, amb el benentès que aquestes 
assignatures haurien de situar-se bàsicament al primer curs. En aquest cas s’ha de tenir present que el nombre 
màxim d’assignatures que s’han de cursar simultàniament no excedeixi de 5. 
 
4. Crèdits de formació bàsica 
 
Tot pla d’estudis ha d’incloure, tal com estableix el Reial decret 1393/2007, 60 crèdits de formació bàsica 
d’entre les matèries relacionades per a cada branca de coneixement (vegeu l’annex). Aquestes matèries s’han 
de programar per als dos primers cursos mitjançant assignatures d’un mínim de 6 crèdits. Així mateix 
s’estableix que, d’aquests 60 crèdits, com a mínim 36 han d’estar vinculats a algunes de les matèries bàsiques 
de la branca a què s’adscrigui el títol; els crèdits restants poden estar vinculats a les matèries bàsiques de les 
altres branques. En casos justificats s’hi podran incloure altres matèries diferents de les descrites en el Reial 
decret. 
 
És aconsellable que els crèdits de formació bàsica constitueixin el primer curs de les titulacions, de manera que 
la formació més específica de la titulació s’adquireixi els cursos següents. D’altra banda, la configuració dels 
primers cursos amb les matèries bàsiques facilita la programació d’assignatures comunes a diverses titulacions 
d’un mateix centre. 
 
Per configurar aquest conjunt de crèdits bàsics, el criteri proposat és que es programin, prioritàriament a 
primer curs, assignatures que pertanyin com a mínim a 4 matèries amb un màxim de 30 crèdits d’una mateixa 
matèria. 
 
5. Crèdits nuclears de la titulació 
 
Tot pla d’estudis ha d’incloure 120 crèdits de formació específica que constitueixin el nucli de la titulació. El 
conjunt d’assignatures que configurin aquests crèdits juntament amb els crèdits de formació bàsica han de 
garantir l’assoliment de les competències intrínseques de la titulació que figurin en el perfil de formació. 
 
Les assignatures tindran preferentment caràcter obligatori i contindran la formació pràctica, en format de 
pràctiques internes o externes, que es consideri rellevant per a cada titulació. A tal efecte es podran programar 
assignatures de tipus pràcticum i assignatures de pràctiques integrades. 
 
Si es considera adient introduir algun tipus d’optativitat, es recomana que s’organitzi com un miniitinerari que 
compleixi una funció curricular i que no sigui merament la substitució d’unes assignatures obligatòries per un 
conjunt d’optatives. En qualsevol cas, l’optativitat no hauria de situar-se més enllà d’un 10 % referit al conjunt 
dels crèdits bàsics i nuclears. Pel que fa a l’oferta, aquesta quedarà sempre condicionada al nombre 
d’estudiants de la titulació. 
 
6. Crèdits de formació complementària 
 
Tot pla d’estudis inclourà, com a mínim, un itinerari configurat amb assignatures de caràcter optatiu. El nombre 
total de crèdits de l’itinerari serà igual a 60 menys els crèdits reservats al treball final. Es podran configurar 
altres itineraris quan el nombre d’estudiants de la titulació ho permeti. En aquest cas, no és necessari que cada 
itinerari sobrepassi els 30 crèdits.  
 
Els itineraris poden respondre a: 

• Una formació avançada de caràcter generalista en l’àmbit de la titulació. 
• Una formació especialitzada en un camp temàtic de la titulació, que condueixi a una menció. 
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• Una formació avançada que tingui com a funció servir de fonament per a un o diversos màsters. 
 
A banda dels itineraris, un pla d’estudis que no inclogui pràctiques externes obligatòries, com a crèdits nuclears 
de la titulació, ha d’incloure necessàriament una assignatura de caràcter optatiu de pràctiques externes. 
Aquesta assignatura pot arribar fins a 30 crèdits. La inclusió de les pràctiques externes, ja siguin de caràcter 
obligatori o bé optatiu, és un dels requisits que exigeix la Generalitat de Catalunya per autoritzar els estudis. 
 
També tindran la consideració de crèdits de formació complementària els que es reconeguin per la participació 
dels estudiants en activitats culturals, esportives, solidàries i de cooperació, fins a un màxim de 6 crèdits, tal 
com estableix el Reial decret 1393/2007. 
 
Així mateix, en el pla d’estudis cal preveure que la universitat regularà el reconeixement de crèdits per altres 
activitats formatives, entre les quals figuraran els cursos d’idiomes. 
 
7. Treball final de grau 
 
Tal com estableix el Reial decret, un pla d’estudis ha d’incloure amb caràcter obligatori la realització d’un treball 
final de grau que ha d’estar orientat a l’avaluació de les competències establertes en el perfil de formació. El 
treball ha de tenir un mínim de 6 crèdits i un màxim de 15. 
 
8. Àmbit d’aplicació 
 
Aquesta normativa s’aplicarà en l’elaboració dels plans d’estudis de totes les titulacions de grau que es 
programin a partir del moment en què s’aprovi. Queden excloses les titulacions que disposen de directrius 
europees que exigeixen cursar un nombre de crèdits superior a 240. Aquestes titulacions, juntament amb les 
que segueixin directrius proposades pel Ministeri d’Educació i Ciència, s’adequaran a aquesta normativa en 
aquells aspectes que no quedin regulats per les ordres ministerials respectives. 
 
 
Annex 
 

Matèries bàsiques per branca de coneixement 

Branca Matèries 

Antropologia 
Art 
Ètica 
Expressió Artística 
Filosofia 
Geografia 
Història 
Idioma Modern 
Llengua 
Llengua Clàssica 
Lingüística 
Literatura 

Arts i humanitats 

Sociologia 
Biologia 
Física 
Geologia 
Matemàtiques 

Ciències 

Química 
Anatomia Animal 
Anatomia Humana 
Biologia 
Bioquímica 
Estadística 
Física 
Fisiologia 

Ciències de la salut 

Psicologia 
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Matèries bàsiques per branca de coneixement 

Branca Matèries 

Antropologia 
Ciència Política 
Comunicació 
Dret 
Economia 
Educació 
Empresa 
Estadística 
Geografia 
Història 
Psicologia 

Ciències socials i jurídiques 

Sociologia 
Empresa 
Expressió Gràfica 
Física 
Informàtica 
Matemàtiques 

Enginyeria i arquitectura 

Química 
 
Acord 61/2007, de 19 de desembre, pel qual s'acorda: 
 
1.- Aprovar la proposta de creació dels títols oficials de grau següents: 

- Graduat/Graduada en Física 
- Graduat/Graduada en Matemàtiques 
- Graduat/Graduada en Humanitats 
- Graduat/Graduada en Traducció i Interpretació 

 
2.- Aprovar la proposta d'adscripció dels esmentats títols oficials de grau: 

- El títol de Graduat/Graduada en Física s'adscriu a la Facultat de Ciències 
- El títol de Graduat/Graduada en Matemàtiques s'adscriu a la Facultat de Ciències 
- El títol de Graduat/Graduada en Humanitats s'adscriu a la Facultat de Filosofia i Lletres 
- El títol de Graduat/Graduada en Traducció i Interpretació s'adscriu a la Facultat de Traducció i 
d'Interpretació. 

 
3.- Elevar aquestes propostes al Consell Social per a la seva aprovació, si escau. 
 
Acord 62/2007, de 19 de desembre, pel qual s'acorda aprovar la creació de títols de màster propis 
següents: 
 

- Gastroenterologia i hepatologia pediàtrica 
 
- Pneumologia pediàtrica 

 
Acord 63/2007, de 19 de desembre, pel qual s'acorda: 
 
1. Autoritzar la cessió del contracte de concessió administrativa de Plaça Cívica, SA, signat entre aquesta 
societat i la UAB en data 18 de desembre de 1995, a favor de Vila Universitària, SL i que aquesta entitat se 
subrogui en els drets i obligacions derivats del contracte de concessió esmentat. 
 
2. Elevar aquest acord al Consell Social. 
 
Acord 64/2007, de 19 de desembre, pel qual s'acorda designar el doctor Antoni Serra Ramoneda patró de 
la Fundació Empresa i Ciència en representació de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Acord 65/2007, de 19 de desembre, pel qual s'acorda autoritzar la cessió d'ús d'una porció de terreny a 
l'Institut Català de Nanotecnologia, d'una superfície aproximada de 200 m2, situada entre l'ala C3 parell i 
l'edifici de Recerca en Ciències (Mòdul C), per a la instal·lació d'un mòdul prefabricat de dues plantes destinat a 
laboratoris i oficines d'aquesta entitat, per un termini màxim de cinc anys, i elevar la proposta al Consell Social. 
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I.3. Comissions del Consell de Govern 
 
I.3.1. Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Acord 70/2007, de 11 de desembre, pel qual s’informa favorablement la Normativa per a l’elaboració dels 
plans d’estudi de les titulacions de grau, i s’eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació, si escau. 
 
Acord 71/2007, de 11 de desembre, pel qual s’informa favorablement, i s’eleva al Consell de Govern per a 
la seva aprovació, si escau, les propostes següents: 

1.- Creació dels títols oficials de grau següents: 
- Graduat/Graduada en Física 
- Graduat/Graduada en Matemàtiques 
- Graduat/Graduada en Humanitats 
- Graduat/Graduada en Traducció i Interpretació 

2.- Adscripció dels esmentats títols oficials de grau: 
- El títol de Graduat/Graduada en Física s'adscriu a la Facultat de Ciències 
- El títol de Graduat/Graduada en Matemàtiques s'adscriu a la Facultat de Ciències 
- El títol de Graduat/Graduada en Humanitats s'adscriu a la Facultat de Filosofia i Lletres 
- El títol de Graduat/Graduada en Traducció i Interpretació s'adscriu a la Facultat de Traducció i d'Interpretació. 

Acord 72/2007, de 11 de desembre, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern i a proposta de 
la Facultat de Biociències, atorgar els premis extraordinaris per al curs acadèmic 2006-2007 següents: 
 
Biotecnologia 
Adriana Sánchez Danes 
Susanna Molas Casacuberta 
 
Biologia 
Oliatz Zenarruzabeitia Belaustegui 
Albert Fernández Chacón 
Laia Mestre Arías 
Marta Miralles Consuegra 
 
Bioquímica 
Anna Roig Borrellas 
Virgilio Castillo Cano 
 
Acord 73/2007, de 11 de desembre, pel qual s’informa favorablement les propostes de tribunals de premis 
extraordinaris de les titulacions de la Facultat de Dret i de la Facultat de Psicologia. 
 
Acord 74/2007, de 11 de desembre, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern i a proposta del 
Departament de Física, atorgar el premi extraordinari de doctorat per al Programa de Doctorat en Física del 
curs acadèmic 2004/2005 al senyor Daniel Campos Moreno. 
 
Acord 75/2007, de 11 de desembre, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern i a proposta del 
Departament de Física, atorgar el premi extraordinari de doctorat per al Programa de Doctorat en Física del 
curs acadèmic 2005/2006 al senyor Leandro Da Rold. 
 
Acord 76/2007, de 11 de desembre, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern i a proposta del 
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació, atorgar el premi extraordinari de doctorat per al 
Programa de Doctorat en Psicologia de la Comunicació: Interaccions Educatives dels cursos acadèmics anterior 
al curs 2004/2005 al senyor David Duran Gisbert. 
 
Acord 77/2007, de 11 de desembre, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern i a proposta del 
Departament de Química, atorgar el premi extraordinari de doctorat per al Programa de Doctorat en Ciència 
dels Materials del curs acadèmic 2004/2005 a la senyora Ulrike Lüders. 
 
Acord 78/2007, de 11 de desembre, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern i a proposta del 
Departament de Química, atorgar el premi extraordinari de doctorat per al Programa de Doctorat en Química 
Teòrica i Computacional del curs acadèmic 2003/2004 a la senyora Andrea Nicole Doelker. 
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Acord 79/2007, de 11 de desembre, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern i a proposta del 
Departament d’Enginyeria Química, atorgar el premi extraordinari de doctorat per al Programa de Doctorat en 
Biotecnologia del curs acadèmic 2004/2005 a la senyora Francisca Blánquez Cano. 
 
Acord 80/2007, de 11 de desembre, pel qual s’informa favorablement la creació de títols dels màsters 
propis següents, i s’eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació: 
 

- Gastroenterologia i hepatologia pediàtrica 
- Pneumologia pediàtrica 

 
Acord 81/2007, de 11 de desembre, pel qual ratifica, per delegació del Consell de Govern, els plans 
d’estudis dels màsters propis de nova creació següents: 
 

- Gastroenterologia i hepatologia pediàtrica 
- Pneumologia pediàtrica 

 
Acord 82/2007, de 11 de desembre, pel qual ratifica, per delegació del Consell de Govern, la renovació dels 
plans d’estudis dels màsters propis següents: 
 

- Administració i direcció de centres veterinaris 
- Periodisme i comunicació digital (Títol interuniversitari UAB-Universitat Carlos III) 

 
 
I.3.1.1. Subcomissió de Grau 
 
Acord 32/2007, de 5 de desembre, pel qual s’informa favorablement el marc normatiu per a l’elaboració de 
titulacions de grau, i s’eleva a la Comissió d’Afers Acadèmics. 
 
Acord 33/2007, de 5 de desembre, pel qual s’informa favorablement, i s’eleva a la Comissió d’Afers 
Acadèmics, les propostes següents: 

1.- Creació dels títols oficials de grau següents: 
- Graduat/Graduada en Física 
- Graduat/Graduada en Matemàtiques 
- Graduat/Graduada en Humanitats 
- Graduat/Graduada en Traducció i Interpretació 

2.- Adscripció dels esmentats títols oficials de grau: 
- El títol de Graduat/Graduada en Física s'adscriu a la Facultat de Ciències 
- El títol de Graduat/Graduada en Matemàtiques s'adscriu a la Facultat de Ciències 
- El títol de Graduat/Graduada en Humanitats s'adscriu a la Facultat de Filosofia i Lletres 
- El títol de Graduat/Graduada en Traducció i Interpretació s'adscriu a la Facultat de Traducció i d'Interpretació. 

 
Acord 34/2007, de 5 de desembre, pel qual es modifica l’oferta d’activitats susceptibles de reconeixement 
com a crèdits de lliure elecció per al primer semestre del curs acadèmic 2007-2008, que tot seguit es transcriu: 
 

Resolució d’activitats aprovades per al reconeixement de crèdits de lliure elecció 
 
Curs Acadèmic 2007-2008 
 

Nom Institució 
 

Títol de l' Activitat 
 

Adreçat a  
 

Cr.  
 

Casal d'Europa de Sabadell Curs sobre institucions europees Alumnes de tota la UAB 2 

Direcció Xeral de Política Lingüística. 
Consell. d’Educ. Univ, Xunta de Galicia 

Curs de gallec per a adults  
(nivell Celga 4) 

Alumnes de tota la UAB 5 

Direcció Xeral de Política Lingüística. 
Consell. d’Educ. Univ, Xunta de Galicia 

Cursos de llengua gallega per a adults 
(Nivell Celga 1) 

Alumnes de tota la UAB 5 

Fundació Internacional Olof Palme La Rússia de Putin Alumnes de tota la UAB 2 
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Nom Institució 
 

Títol de l' Activitat 
 

Adreçat a  
 

Cr.  
 

Fundació Internacional Olof Palme 
Imatges, cultures i lleis al voltant dels 
animals 

Alumnes de tota la UAB 2 

Fundació Internacional Olof Palme Mirades sobre l'Àfrica negra Alumnes de tota la UAB 2 

Fundació Internacional Olof Palme Jornades de mediació Alumnes de tota la UAB 1.5 

Fundació Internacional Olof Palme Curs permanent d'estrangeria Alumnes de tota la UAB 3 

Fundació Internacional Olof Palme Cap a una nova llei d'infància Alumnes de tota la UAB 3 

Fundació Internacional Olof Palme 
Curs permanent de Nacions Unides: 
anàlisi i diagnòstic dels conflictes 

Alumnes de tota la UAB 3 

Fundació Internacional Olof Palme Els reptes dels moviments LGTB Alumnes de tota la UAB 3 

 
 
I.3.1.2. Subcomissió de Postgrau 
 
Acord 79/2007, de 18 de desembre, pel qual s’aprova la modificació, per delegació del Consell de Govern, 
del pla d’estudis del Màster Oficial en Formació de les persones adultes. 
 
Acord 80/2007, de 18 de desembre, pel qual s’aprova la modificació, per delegació del Consell de Govern, 
del pla d’estudis del Màster Oficial en Física avançada i professional. 
 
Acord 81/2007, de 18 de desembre, pel qual s’informa favorablement la creació de títols i el canvi de 
denominació de màsters propis i de diplomatures de postgrau, i s’eleva a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la 
seva aprovació. 
 
Acord 82/2007, de 18 de desembre, pel qual s’aproven els plans d’estudis dels màsters de nova creació 
següents, i s’eleven a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva ratificació: 
 

- Logística integral 
- Estudis museístics i teoria crítica 

 
Acord 83/2007, de 18 de desembre, pel qual s’aproven els plans d’estudis dels màsters propis adaptats a 
l’Espai Europeu d’Educació Superior següents, i s’eleven a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva 
ratificació: 
 

- Ciència i benestar de l’animal de laboratori 
- Intervenció i gestió ambiental: persona i societat (Títol interuniversitari UAB-UB) 

 
Acord 84/2007, de 18 de desembre, pel qual s’aproven el pla d’estudis de la diplomatura de postgrau en 
Gestió ambiental a l’empresa i a l’administració pública, adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior, i 
s’eleva a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva ratificació.  
 
Acord 85/2007, de 18 de desembre, pel qual es dóna el vistiplau a les renovacions de Màsters propis i 
Diplomatures de Postgrau. 
 
Acord 86/2007, de 18 de desembre, pel qual es dóna el vistiplau a les renovacions i les noves creacions de 
cursos d’especialització. 
 
Acord 87/2007, de 18 de desembre, pel qual es renoven els programes de doctorat següents, regulats pel 
Reial Decret 778/1998, de 30 d’abril, per al curs acadèmic 2008-2009: 

- Programa de doctorat en Arts escèniques 
- Programa de doctorat en Catàlisi homogènia 
- Programa de doctorat en Ciències jurídiques (UAB – Universitat de El Salvador) 
- Programa de doctorat en Creació, estratègia i gestió d’empreses 
- Programa de doctorat en Didàctica de les ciències socials 
- Programa de doctorat en Diversitat i funció d’ecosistemes mediterranis 
- Programa de doctorat en Dret del comerç i de la contractació 
- Programa de doctorat en Economia, organització i gestió. Bussines economics 
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- Programa de doctorat en Educació ambiental 
- Programa de doctorat en Educació física i esportiva. Didàctica i desenvolupament professional 
- Programa de doctorat en Electroquímica. Ciència i tecnologia 
- Programa de doctorat en Estructura i funció de proteïnes 
- Programa de doctorat en Història i institucions econòmiques 
- Programa de doctorat en Informació i documentació de l’era digital 
- Programa de doctorat en Informàtica industrial. Tècniques avançades de producció 
- Programa de doctorat en Neurociència 
- Programa de doctorat en Percepció, comunicació i temps 
- Programa de doctorat en Psicologia de la comunicació. Interaccions educatives 

 
 
Acord 88/2007, de 18 de desembre, pel qual s’aprova el contingut dels estudis de doctorat següents, 
regulats pel Reial Decret 1393/2007, de 29 octubre: 
 

- Cultures en contacte a la Mediterrània Antiga 
- Governi gestió de polítiques públiques 
- Llengües i cultures romàniques 
- Llengua i literatura catalanes i estudis teatrals 
- Química teòrica i computacional 

 
 
Acord 89/2007, de 18 de desembre, pel qual s’aproven els criteris de distribució del pressupost del doctorat 
en la transició dels “programes de doctorat” als “estudis de doctorat”, que tot seguit es transcriu: 
 

Distribució del pressupost del Doctorat en la transició dels “Programes de Doctorat”  
als “Estudis de Doctorat”  

 

D’acord amb el nou marc legal (RD 1393/2007) que regula els ensenyaments universitaris oficials, l’antic 
Programa de Doctorat (PD), regulat pel RD 778/1998, amb els seus dos períodes de formació i de recerca 
(realització de la tesi), es substitueix per dues etapes diferenciades: Màster, que correspon a la fase de 
formació, i Doctorat, que correspon a la fase de realització de la tesi i que anomenem Estudis de Doctorat 
(ED). 
 

L’actual coexistència dels PD, en procés d’extinció, i els Màsters i ED, en procés d’implementació, farà que el 
pressupost dels PD vagi disminuint progressivament i, alhora, es vagi incrementant el dels màsters i els ED. 

 

Per facilitar la distribució del pressupost en aquesta etapa transitòria dividirem el pressupost dels PD del curs 
2005-06 (últim curs de vigència de tots els PD) en dues parts, una corresponent a la fase de formació i l’altra 
corresponent a la fase de recerca, d’acord amb la taula següent: 

Divisió del pressupost 
Concepte 

Model actual 
de distribució Formació Recerca 

Assignació fixa per programa 10% 5% 5% 
Nombre de crèdits matriculats 20% 20%  
Presentació a Menció de Qualitat 2% 2%  
Obtenció Menció de Qualitat 3% 3%  
Nombre de tesis defensades en 3 anys 20%  20% 
Nombre estudiants superen període recerca 35% 35%  
Accions de millora 10% 10%  
 100% 75% 25% 

Així doncs considerarem que el pressupost dels PD del curs 2005-06 es va distribuir de la forma següent:  

− Partida assignada a la fase de formació (75% del pressupost) 
− Partida assignada a la fase de recerca (tesi) (25% del pressupost) 

En els cursos successius (2006-07 en endavant) aquestes partides evolucionaran de la forma següent: 

− La partida de formació anirà disminuint progressivament fins a la seva completa desaparició, quan els 
PD quedin totalment extingits. Es distribuirà d’acord amb la taula següent: 
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Concepte 
Model 

de distribució 
Assignació fixa per programa 7% 
Nombre de crèdits matriculats 27% 
Presentació a Menció de Qualitat 3% 
Obtenció Menció de Qualitat 4% 
Nombre estudiants superen període recerca 47% 
Accions de millora 13% 
 100% 
 

− La partida de recerca corresponent al curs 2006-07 s’aplicarà als PD o als ED que els vagin substituint. 
La distribució es farà d’acord amb la taula següent: 

Concepte 
Model 

de distribució 

Assignació fixa per programa 20% 
Nombre de tesis defensades en 3 anys 80% 
 100% 

A partir del curs actual 2007-08 la partida de recerca es configurarà assignant una quantitat fixa per tesi 
llegida.  

Per al període octubre - desembre de 2007 aquesta quantitat fixa serà la mitjana que correspongui per tesi en 
el repartiment del curs 2006-07. 

A partir de l’1 de gener de 2008 la quantitat fixa per tesi s’estableix en 285 €  
 
 
I.3.2. Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Acord 16/2007, de 13 de desembre, pel qual s'acorda aprovar la proposta de pressupost de la UAB per al 
2008, i s'eleva la proposta al Consell de Govern. 
 
 
I.3.3. Comissió d’Investigació 
 
Acord 45/2007, de 5 de desembre, pel qual s'acorda aprovar la resolució de la convocatòria de beques de 
recerca postdoctorals de la UAB, que tot seguit es transcriu: 
 

Resolució de la convocatòria de beques de recerca postdoctorals de la UAB 
 

Departament 

Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular 

Departament de Ciència Animal i dels Aliments 

Departament de Ciència Política i de Dret Públic 

Departament de Filosofia 

Departament de Física 

Departament de Genètica i de Microbiologia 

Departament de Geografia 

Departament de Prehistòria 

Departament de Química 

Departament de Sociologia 

Departament d'Economia i d'Història Econòmica 
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Acord 46/2007, de 5 de desembre, pel qual s'acorda aprovar la convocatòria de romanents de PIF's de 
departaments, que tot seguit es transcriu: 
 

Segona convocatòria de beques per a personal investigador en formació per a departaments de la 
Universitat Autònoma de Barcelona per al curs 2007-2008 

 
1. Objecte  
L’objecte d’aquesta convocatòria és concedir beques predoctorals d’investigació per a personal en formació, en 
el marc d’aplicació de les línies generals de la nova carrera acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(Acord 57/2006, de 20 de desembre, del Consell de Govern). El personal investigador en formació s’incorporarà 
en programes de doctorat o màsters oficials per a la realització de tesis doctorals.  
 
2. Àmbit d’aplicació  
2.1. En el moment de la formalització de la beca, els beneficiaris han d’estar en possessió del títol de llicenciat, 
enginyer o arquitecte superior o d’un títol de grau equivalent de sistemes universitaris estrangers.  

2.2. La nota mínima de l’expedient acadèmic del candidat ha de ser igual o superior a 1,5, calculada d’acord 
amb l’aplicació dels criteris per a la baremació que s’especifiquen a l’apartat 21 d’aquesta convocatòria.  

2.3. Els sol·licitants han d’indicar a quin programa de doctorat  o master oficial de la Universitat Autònoma de 
Barcelona es voldran inscriure en cas de ser adjudicataris de beca. En el cas que ja  estiguin cursant un 
Master/Doctorat en el moment de la sol·licitud també caldrà que s’indiqui. 

2.4. En el moment de l’acceptació  de la beca caldrà  que els beneficiaris tramitin la seva inscripció a un Master 
o Doctorat de la UAB a travès de l’Escola de Postgrau, (la matrícula efectiva es farà per al curs 2008/09) 

 
3. Estructura  
3.1. Aquestes beques s’estructuren en dues etapes de dos anys cadascuna:  

a) El personal investigador en formació gaudeix de beca en la primera etapa per a la realització de crèdits d’un 
programa de doctorat, al final de la qual ha d’haver assolit la suficiència investigadora o, per a la realització 
d’un màster oficial, per iniciar la tesi doctoral.  

El beneficiari que, en finalitzar aquesta primera etapa, compleixi les condicions establertes en al paràgraf 
anterior, formalitzarà un contracte de treball amb la UAB en els termes que queden recollits a l’apartat següent 
(b). En cas contrari, el beneficiari té un termini de quatre mesos per a acreditar-les, període durant el qual no 
percep cap ajut. Aquest període no és recuperable dins de l’etapa del contracte. Si un cop transcorreguts els 
quatre mesos el beneficiari no ha acreditat els requisits per a la seva contractació, perd el drets de la beca. 

b) Al personal investigador en formació de segona etapa se li formalitzarà un contracte de treball per un termini 
màxim de dos anys, per a la finalització i lectura de la tesi doctoral, sempre que hagi obtingut el diploma 
d’estudis avançats o el document que el substitueixi, d’acord amb la nova estructura dels ensenyaments 
adaptats a l’espai europeu d’educació superior. A més, el personal extracomunitari caldrà que disposi del 
permís de treball per poder-li formalitzar el contracte i se alta com a PIF. 

c) Els becaris de nova incorporació que compleixin els requisits per a accedir a la segona etapa, d’acord amb les 
condicions de l’apartat anterior, podran sol·licitar la formalització del contracte amb el vist i plau de la direcció 
del departament. 

 
4. Àmbits competents per a la gestió  
Els àmbits competents per a la gestió són l’Àrea d’Investigació i Desenvolupament i l’Administració de Personal 
Acadèmic i Investigador de la UAB. 
 
5. Òrgan competent per a la resolució  
L’òrgan competent per a la resolució és la Comissió d’Investigació de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
prèvia consideració de les propostes de resolució trameses pels departaments implicats en la convocatòria.  
 
6. Termini de la resolució  
La data de resolució de les beques predoctorals és el 24 de gener  de 2008, en què es farà pública la relació 
provisional dels candidats seleccionats i els de la llista d’espera. L’11 de febrer de 2008 es farà pública la relació 
definitiva de candidats seleccionats i de la llista d’espera.  
 
7. Publicitat de la resolució  
Les resolucions provisional i definitiva, respectivament, es comunicaran a tots els sol·licitants de beca 
mitjançant l’adreça electrònica que han indicat al full de sol·licitud. Així mateix, es publicaran al tauler d’anuncis 
de l’Àrea d’Investigació i Desenvolupament, a l’edifici del Rectorat, i també es podran consultar a l’adreça:  
http://www.uab.cat/bequesrecerca  
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8. Acceptació de la beca  
8.1. Una vegada feta pública la llista definitiva, els candidats que per l’ordre de prelació resultin seleccionats, 
rebran la carta de notificació de concessió de la beca juntament amb el document d’acceptació.  

El beneficiari ha de trametre, en el termini màxim de 10  dies naturals a partir de l’endemà de la comunicació 
de l’atorgament de la beca, el document d’acceptació de la beca i de compromís del compliment de totes les 
condicions generals que es deriven d’aquesta convocatòria.  

8.2. Si els beneficiaris no han presentat el document d’acceptació en el termini assenyalat a l’apartat anterior 
s’entendrà que hi renuncien.  

 
9. Formalització de la beca  
9.1. Per a la formalització de la beca, el beneficiari ha de presentar, des del 22 de febrer  al 15 de març 2008 , 
a l’Administració de Personal Investigador en Formació els documents següents:  

a)  Una còpia del DNI o passaport acompanyat del NIE  

b) Si ja està Matriculat a un Master/Doctorat  la còpia de la matrícula del curs 2007/08.  

c)  Una fotocòpia compulsada de tota la documentació requerida a l’apartat 20 d’aquesta convocatòria.  

d) Fotocòpia del número de Seguretat social. En el cas de no disposar d’aquest número, s’haurà de demanar a 
qualsevol administració de la Tresoreria General de la Seguretat Social. 

Els becaris estrangers que mai han tingut número de la Seguretat Social hauran d’omplir, en el moment de 
presentar la documentació, els impresos TA.1 i TA 2.  

e) Les dades bancàries.  

f) Dues fotografies tamany carnet. 

 
10. Drets del personal investigador en formació  
Són drets del personal investigador en formació:  

a) Percebre l’import corresponent a la beca en la forma establerta als apartats 13 i 14 d’aquesta convocatòria.  

b) Obtenir la col·laboració i el suport necessaris de la Universitat per al desenvolupament normal dels seus 
estudis i del programa de recerca.  

c) Gaudir dels drets de la propietat intel·lectual i industrial derivats de la seva activitat de recerca, segons la 
seva contribució i d’acord amb la legislació vigent.  

d) Utilitzar els serveis que ofereix la Universitat i participar en el conjunt de les seves activitats d’acord amb la 
normativa interna de la UAB.  

e) Gaudir dels drets i avantatges socials dels quals gaudeix el personal acadèmic de la UAB.  

f) Optar a altres ajuts complementaris per a estades breus fora de Catalunya destinades a completar la 
formació investigadora relacionada amb el projecte de recerca que porta a terme.  

 
11. Obligacions del personal investigador en formació  
Són obligacions del personal investigador en formació:  

a) Incorporar-se al departament i dur a terme les activitats previstes en el seu programa de doctorat o de 
formació en la recerca i complir els objectius del programa de formació i, en el seu moment, les directrius 
establertes pel director de tesi.  

b) Complir la normativa interna de la Universitat.  

c) Impartir el programa de col·laboració docent d’acord amb el que es determina a l’apartat 16.  

d) Justificar la beca, en el termini màxim d’un mes de la seva finalització, independentment de la causa que 
motivi la finalització, i presentar a l’Àrea d’Investigació i Desenvolupament una memòria en imprès normalitzat 
de tot el treball dut a terme en el període global de la beca , on consti l’assoliment efectiu dels objectius.  

e) Fer constar en la producció escrita derivada del treball realitzat, l’expressió: “Amb el suport de la Universitat 
Autònoma de Barcelona”.  

f) Demanar autorització al Vicerectorat d’Investigació per a qualsevol canvi o incidència que afecti el 
desenvolupament de la beca.  

g) Comunicar les renúncies a la beca, mitjançant un escrit raonat adreçat al Vicerectorat d’Investigació amb 
una antelació mínima de 15 dies a la data efectiva de la renúncia. 

h) Facilitar tota la informació que li sigui requerida i sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control que 
pugui requerir la UAB.  

i) Els estrangers no comunitaris han de tramitar i aconseguir, per al segon període de formació, el permís de 
treball que permeti la contractació.  
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j) El director de tesi, en el seu moment, ha d’estar vinculat a la UAB mitjançant qualsevol de les formes 
previstes als Estatuts, i la tesi s’ha de realitzar i llegir a la UAB.  

k) Comunicar la lectura i defensa de la tesi doctoral a l’AID en el termini màxim d’un mes a partir de la data en 
què s’hagi efectuat. L’interessat ha de presentar, també, una còpia del resguard del títol de doctor.  

 
12. Obligacions de la Universitat  
Són obligacions de la Universitat:  

a) Facilitar la credencial identificativa corresponent als investigadors en formació durant la primera etapa de la 
beca.  

b) Formalitzar els contractes corresponents per al personal investigador en formació de segona etapa d’acord 
amb la legislació vigent aplicable.  

c) Proporcionar al personal investigador en formació el suport que calgui i facilitar-li els mitjans o equips que 
siguin necessaris per al desenvolupament normal de la seva activitat.  

d) Vetllar pel desenvolupament adequat del programa de formació del personal investigador en formació.  

e) Vetllar pel règim d’incompatibilitats.  

 
13. Conceptes econòmics vinculats a la beca  
13.1. L'import íntegre anual,  de les beques per a la primera etapa és d’11.460 € bruts anuals, i de 16.100 € 
bruts anuals  per a la segona etapa. Aquests imports es liquiden en 12 i 14 mensualitats, respectivament.  

13.2. Les beques inclouen addicionalment els preus públics de la matrícula en els programes oficials de 
postgrau (doctorat o màsters oficials) i la tutela de tesi. Per als qui gaudeixin de la condició de personal 
investigador en formació en aquesta convocatòria, el curs de referència de la matrícula és el 2007-2008. En cap 
cas no es cobreixen els imports de les taxes, dels preus acadèmics o dels costos de cursos que superen els 32 
crèdits en el cas dels programes de doctorat, o els que superen els 60 crèdits anuals en el cas dels màsters 
oficials, durant el decurs del període de gaudiment de la beca. Tampoc no es cobreix l’import dels crèdits 
convalidats.  

13.3. El personal investigador en formació està inclòs en el règim general de la Seguretat Social, d’acord amb el 
que preveu el Reial decret 63/2006, de 27 de gener. Per a la primera etapa s’aplica aquest Reial decret, el qual 
regula la situació jurídica de beca, i per a la segona etapa s’aplica el que regula la situació jurídica del contracte 
de treball en pràctiques.  

 
14. Pagament  
La data d’incorporació serà a partir d’haver presentat la documentació que es relaciona a la base 9 d’aquesta 
convocatòria que és imprescindible per a l’alta com a becari., data que serà comunicada al director del 
departament corresponent. 
El pagament s’efectuarà  cada mes , a mesos vençuts, directament al beneficiari i li seran aplicades les 
retencions corresponents d’acord amb la normativa vigent 
 
15. Incompatibilitats de la beca  
15.1. La condició de personal investigador en formació d’aquest programa és incompatible amb vinculacions 
contractuals o estatutàries que puguin restar exclusivitat a la dedicació a la recerca. En el supòsit 
d’incompatibilitat sobrevinguda, la Universitat ha de procedir a la  

revocació de la beca.  

15.2. Es poden autoritzar les percepcions que procedeixin de tasques docents (cursos, conferències o 
ponències) o investigadores (llibres o articles) directament associades amb la recerca duta a terme pel personal 
investigador en formació, sempre que tinguin caràcter esporàdic i no habitual. Les percepcions per les activitats 
esmentades no poden superar el 30 % de l’import anual íntegre de la beca. L’autorització correspon al 
Vicerectorat d’Investigació. 

15.3. El fet d’haver gaudit d’una beca predoctoral d’investigació no determina cap tipus de compromís per part 
de la Universitat en relació amb la posterior incorporació del beneficiari a la plantilla de la Universitat.  

 
16. Docència  
16.1. L’acceptació de la beca implica automàticament la participació de l’ investigador en formació en un 
programa de col·laboració en tasques docents, amb finalitat formativa, de fins a 45 hores anuals durant el 
primer any, 60 hores anuals durant els  tres anys restants (segon any primera etapa i primer i segon anys 
segona etapa). La docència del primer any de primera etapa estarà concentrada prioritàriament en el segon 
semestre i no tindrà una tipologia docent gaire heterogènia.  

16.2 . No obstant el previst a l’apartat anterior, les hores anuals de participació docent s’actualitzaran en les 
dedicacions màximes de la categoria de professors ajudants de la UAB.  
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16.3. Aquesta col·laboració docent en cap cas significa responsabilitat del personal investigador en formació 
sobre l’assignatura, ni en la seva programació.  

16.4. Aquestes col·laboracions s’han de certificar, a l’efecte de currículum, pels departaments implicats.  

 
17. Interrupcions  
17.1. Durant la primera etapa, el Vicerectorat d’Investigació pot concedir la interrupció temporal de gaudi de la 
beca a petició raonada de l’interessat, sense percepció econòmica i amb la conformitat expressa del director del 
departament i, en el seu moment, del director del treball de tesi, per un termini màxim d’un any.  

17.2. Les suspensions per maternitat, adopció o acolliment preadoptiu o permanent de menors de sis anys, són 
pel mateix període que les que estan establertes legalment per a aquests casos. Durant aquest període es 
mantindrà el 100 % de la percepció de la beca.  

17.3. D’acord amb la normativa vigent, la beca de primera etapa o la del contracte de la segona etapa es 
perllongarà per la mateixa durada en què hagin estat suspesos pels motius expressats en l’apartat 17.2.  

 
18. Període i durada de la beca  
18.1. Té una durada màxima de 48 mesos a partir de la data d’incorporació, que es fixa a la resolució de 
concessió d’aquestes beques.  

Les beques, mitjançant un informe favorable del director del departament i, en el seu moment, del director de 
tesi, es poden renovar per anys naturals fins a un màxim de tres renovacions.  

La segona renovació dóna accés a la segona etapa i cal haver obtingut la suficiència investigadora o altres 
requisits específics determinats en el programa de doctorat matriculat, o  l’equivalent en els màsters oficials, 
així com el permís de treball corresponent. 

18.2. Del còmput total es descompten els períodes en què s’hagi gaudit d’altres beques de característiques 
similars pel que fa a objectius i quantitat.  

 
19 . Places que s’ofereixen  
Les places que s’ofereixen, així com la descripció dels departaments ofertants, es troben a l’Annex I d’aquesta 
convocatòria. També estan disponibles a l’adreça electrònica http://www.uab.cat/bequesrecerca  
 
20 . Termini i presentació de sol·licituds  
20.1. Cada sol·licitant podrà presentar la seva candidatura a més d’una beca, però cal que trameti una 
sol·licitud per cada beca i perfil que l’interessi. Per això caldrà, si és el cas, que indiqui a cada imprès de 
sol·licitud la referència de la plaça a la que opta, indicant l’ordre de prioritat.  

20.2 . El termini de presentació de sol·licituds serà del 5  al 21 de desembre 2008 

20.3. Cal emplenar completament els camps obligatoris de l’imprès de sol·licitud. S’ha de trametre en format 
electrònic junt amb els documents següents:  

a) DNI o passaport  

b) Curriculum vitae  

c) Expedient acadèmic (excepte els titulats de la UAB)  

d) Còpia del títol acadèmic (excepte els titulats de la UAB)  

e) En el cas de títols obtinguts en universitats estrangeres, i només si el país d’obtenció del títol no consta a la 
taula d’equivalències del sistema universitari aprovada per l’AGAUR, (Annex IV resolució EDU/3600/2006, de 24 
d’octubre, DOGC 16/11/06 https://www.gencat.net/diari/4762/06312049.htm) és necessària la presentació 
d’un informe de la universitat d’origen sobre el sistema d’avaluació acadèmica, en què s’indiqui quines són les 
qualificacions màximes i mínimes dins del sistema d’avaluació corresponent. També s’ha de fer constar quina és 
la qualificació mínima necessària per a aprovar.  

 

21 . Criteris d’avaluació i selecció  
21.1. La nota mitjana de l’expedient s’obté amb l’aplicació dels criteris que estableixen els reials decrets 
RD/1994, de 10 de juny; RD1497/1987, de 27 de novembre, i RD 1044/2003, d’1d’agost 
http://www.uab.cat/servlet/Satellite?cid=1096476753786&pagename=UAB%2FPage%2FTemplatePageLevel2  

21.2 S’ha de trametre a cadascun dels departaments implicats un llistat dels candidats, ordenats segons el 
resultat de la baremació dels expedients d’acord amb el punt anterior. Els departaments poden valorar, si 
s’escau, altres mèrits dels candidats (màsters realitzats, experiència professional, publicacions, comunicacions, 
congressos, coneixement d’idiomes,  

etc.), i una vegada feta la valoració global de cada candidat i d’acord amb les necessitats de cada departament 
elaboraran el llistat prioritzat dels candidats i emetran la proposta de resolució, que s’ha de trametre a la 
Comissió d’Investigació perquè l’aprovi.  
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22. Substitucions  
Les baixes que es produeixin per renúncia o altres causes entre personal investigador en formació es poden 
cobrir, en el termini de tres mesos des de la data d’incorporació de la persona que causa baixa, entre els 
candidats de la llista d’espera. Si la baixa excedeix d’aquest termini la plaça quedarà vacant fins a la 
convocatòria següent. El període comprès  
entre la data d’inici del personal investigador en formació de la present convocatòria i la data d’inici de 
l’investigador en formació de substitució és irrecuperable.  
 
23. Al·legacions 
En el termini de deu dies naturals, a comptar de l’endemà de fer-se públiques les llistes d’admesos provisional i 
definitius, respectivament, les persones interessades poden presentar, a l’Àrea d’Investigació i 
Desenvolupament, les al·legacions que considerin oportunes.  
Contra les resolucions adoptades en resposta a les al·legacions esmentades, les persones interessades poden 
interposar un recurs d’alçada davant el rector, en el termini màxim d’un mes.  
Contra l’acord de la Comissió d’Investigació de priorització i atorgament definitiu de les beques, les persones 
interessades poden interposar un recurs d’alçada davant el rector en el termini màxim d’un mes.  
D’acord amb el que preveu l’article 111 de la Llei 30/1992, de 26 de desembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, la interposició de recursos contra els acords i 
resolucions dels òrgans competents no suspèn obligatòriament l’execució dels actes impugnats. 
 
 
Acord 47/2007, de 5 de desembre, pel qual s'acorda aprovar la resolució de la convocatòria d'ajuts a 
projectes de recerca pont (PRP), que tot seguit es transcriu: 
 

Resolució de la convocatòria d’ajuts a projectes de recerca pont (PRP) 
 

Codi Departament Títol Concedit 

PRP2007-05     Departament de Geologia 
Clima Iberócp y Circulación Meridional 
Atlántica (CIMERA) 5.450,00   

PRP2007-02     Departament de Química 
Síntesi i funcionalització de nanopartícules 
inorgàniques amb molècules bifuncionals. 
Aplicacions en radiofarmàcia 

6.000,00   

PRP2007-07     Departament de Geografia 
Xarxa de ciutat i innovació teconlògica a 
l'Arc Mediterrani Nord-Occidental 

6.000,00   

PRP2007-01     
Departament de Ciència Animal i 
dels Aliments  

Cartografiat i identificació de gens 
implicats en el metabolisme lipídic en porcí 6.000,00   

PRP2007-06 
Departament de Biologia Cel·lular, 
de Fisiologia i d'Immunologia (des 
de 1/10/98) 

Procesamiento antigénico alternativo para 
la presentación por MHC de claseI: la ruta 
de la furina 

7.000,00   

PRP2007-03     
Departament de Biologia Animal, 
de Biologia Vegetal i d'Ecologia 

Modelo genético de la carcinogénesis 
urotelial 

6.000,00   

 
Acord 48/2007, de 5 de desembre, pel qual s'acorda aprovar la resolució de la convocatòria d'ajuts a 
projectes de noves línies d'investigació (PNL), que tot seguit es transcriu: 
 

Resolució de la convocatòria d’ajuts a projectes de noves línies d'investigació (PNL) 
 

Codi Departament Títol Sol·licitat 

PNL2007-04     
Departament de Periodisme i 
Ciències de la Comunicació 

Definició de una nova linia de recerca sobre 
E-gobernabilitat democràtica i accés a la 
informació per el desenvolupamnet humà 
d'Amèrica Llatina 

5.744,40   
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Codi Departament Títol Sol·licitat 

PNL2007-05     Departament de Psicologia Social 
Cap a un agenciament de gènere a la 
tecnocultura audiovisual 5.700,00   

PNL2007-06     
Departament de Psicologia Bàsica, 
Evolutiva i de l'Educació 

Estudi on line de l'escriptura manual: 
indicadors de dificultats en el gest gràfic 

5.800,00   

 
 
Acord 49/2007, de 5 de desembre, pel qual s'acorda aprovar la resolució de la convocatòria d'ajuts a 
projectes emergents (EME), que tot seguit es transcriu: 
 

Resolució de la convocatòria d’ajuts a projectes emergents (EME) 
 

Codi Departament Títol Sol·licitat 

EME2007-10 
Departament d' Economia de 
l'Empresa 

Efectes de la manipulació comptable en la 
mesura de l'eficiència d'entitats 
asseguradores 

6.000,00   

EME2007-23 
Departament d' Economia de 
l'Empresa 

Determinar una metodologia per a 
quantificar el risc de les inversions utilitzant 
la informació comptable 

6.000,00   

EME2007-33 
Departament de Genètica i de 
Microbiologia 

Projecte ANDROCONIA: La química dels 
afrodisíacs en els ropalòcers 6.000,00   

EME2007-04  
Centre de Biotecnologia Animal i de 
Teràpia Gènica (CBATEG) 

Estudi dels gens responsables de les 
alteracions reproductives en animals amb 
trastorns metabòlics associats a la insulina 

6.000,00   

EME2007-03  Departament de Filologia Espanyola 

Estudio y catalogación en entorno wiki del 
cuento en la prensa periódica: el semanario 
pintoresco español y el museo universal 
(1836-1869) 

4.300,00   

EME2007-08  
Institut de Biotecnologia i 
Biomedicina "Vicent Villar Palasi" 

Millora de vectors no rivals per teràpia 
gènica: localització nuclear per 
fluorescència de GFP reconbinants 
portadores de pèptids funcionals 

6.000,00   

EME2007-18  
Departament de Ciència Política i 
Dret Públic 

Llibertat, seguretat i transformacions de 
l'Estat 6.000,00   

EME2007-11  
Departament de Bioquímica i de 
Biologia Molecular 

Caracterización del tensiocativo 
biocompatible saponina: un paso hacia la 
aplicación nanotecnológica 

6.000,00   

EME2007-26  
Departament d' Antropologia Social i 
Cultural  

Remodelació e barris contra l'exclusió 
social. Vers una diagnosi socio-espaial al 
marc de la llei de barris catalana 

6.000,00   

EME2007-31  
Departament de Psicologia Bàsica, 
Evolutiva i de l'Educació  

Perfils cognitius i dificultats en 
l'aprenentatge de la lectoescriptura en nens 
i nenes amb TDA-H 

6.000,00   

EME2007-25  
Departament de Psicologia Clínica i 
de la Salut 

Person, enviroment, genes and their 
interaction in the genesis of depressive and 
psychotic symptoms in a non-clinical 
population 

5.981,65   

EME2007-15  
Departament de Psicologia Bàsica, 
Evolutiva i de l'Educació  

Processos de pensament i presa de 
decisions vinculats a l'acabament de la 
carrera esportiva en l'alta competició 

6.000,00   
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Codi Departament Títol Sol·licitat 

EME2007-13  
Departament d' Economia de 
l'Empresa 

Anàlisi de l'empresa pública espanyola tant 
a nivell organitzatiu com de gestió, i anàlisi 
comparatiu de l'empresa pública respecte 
de l'empresa privada a nivell d'eficiència i 
d'eficàcia 

6.000,00   

EME2007-16  
Centre de Biotecnologia Animal i de 
Teràpia Gènica (CBATEG) 

Estudio del papel de los leucotrienos en el 
desrrollo de la resistencia a la insulina y 
aterosclerosis asociadas a la obesidad 

6.000,00   

EME2007-17 
Centre de Biotecnologia Animal i de 
Teràpia Gènica 

Identificaicón de los genes regulados por la 
histona deacetilasa sirt1 y su contribución 
de la patogenesis de la diavetes tipo 2 y 
obesidad 

6.000,00   

EME2007-32  
Departament de Ciència Animal i 
dels Aliments  

Bacteris patògens lesionats: metodologies 
de detecció en aliments 6.000,00   

 
Acord 50/2007, de 5 de desembre, pel qual s'acorda aprovar la resolució de la convocatòria d'ajuts a 
projectes sobre sexisme (SXM), que tot seguit es transcriu: 
 

Resolució de la convocatòria d'ajuts a projectes sobre sexisme (SXM) 
 

Codi Departament Títol Sol·licitat 

SXM2007-01 
Departament de Didàctica de 
l'Expressió Musical, Plàstica i 
Corporal 

Desenvolupament i avaluació d'estratègies 
per a la promoció de la participació 
femenina al Servei d'Activitat Física de la 
UAB 

5.900,00 

 
Acord 51/2007, de 5 de desembre, pel qual s'acorda aprovar la proposta de marc de col·laboració entre la 
UAB i les institucions de recerca amb personalitat jurídica pròpia, i s'eleva la proposta al Consell de Govern per 
a la seva aprovació. 
 
 
Acord 52/2007, de 5 de desembre, pel qual s'acorda: 
 
-  Desestimar la reclamació presentada per un investigador contra la proposta de resolució de la convocatòria 

de beques FI. 
 
-  Estimar la reclamació presentada per un investigador contra la proposta de resolució de la convocatòria de 

beques FI. 
 
- Ratificar les actuacions dutes a terme des de Vicerectorat d'Investigació en relació amb al repartiment de fons 

bibliogràfics, que tot seguit es transcriu: 
 

Codi Ajut Departament / Biblioteca % BIB:  Total  

RFB2007-55 Biblioteca de Ciències 16,76%    7.542,00 €  
RFB2007-56 Biblioteca de Veterinaria 4,22%    1.899,00 €  
RFB2007-57 Bibliteca de Medicina 10,24%    4.608,00 €  
RFB2007-58 Biblioteca de Ciències Socials 17,74%    7.983,00 €  
RFB2007-59 Hemeroteca General 7,35%    3.307,50 €  
RFB2007-60 Cartoteca Lletres 1,52%       684,00 €  
RFB2007-61 Biblioteca d'Humanitats 28,84%  12.978,00 €  
RFB2007-62 Biblioteca Comunicació i Hemeroteca General 9,16%    4.122,00 €  

RFB2007-66 Biblioteca de Sabadell 4,17%    1.876,50 €  

    
 TOTAL 100,00%  45.000,00 €  
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-  Aprovar les sol·licituds presentades en relació amb els grups de recerca de la UAB, que tot seguit es 
transcriuen: 

 

GRUP / ENTITAT CANVIS SOL·LICITATS 

1577 Grup de Recerca Unitat d'Epidemiologia i de 
Diagnòstic en Psicopatologia del Desenvolupament 

Canvis de personal 

1736 Grup de Recerca en Leishmaniasi Afegir acrònim: LeishLAB; canvis en keywords 

1760 Grup de Recerca Sociologia Analítica i Disseny 
Institutional - GSADI 

Canviar la pertinença a una entitat d'un dels 
investigadors externs 

 
- Ratificar les actuacions dutes a terme des del Vicerectorat d'Investigació en relació amb la convocatòria de 

beques FI. 
 
-  Acceptar la sol·licitud de modificació de data d'incorporació d'un investigador corresponent a la convocatòria 

d'ajuts a estades de professors visitants 
 
 
I.3.4. Comissió de Personal Acadèmic 
 
Acord 34/2007, de 12 de desembre, pel qual s'aproven les dotacions de places a convocar, que tot seguit 
es transcriu:  

 
Dotacions de places de personal acadèmic  

 
Places de cossos docents (Campus) 

 

Plaça Cos Àrea       

2 Catedràtic d’universitat Producció Animal 

1 Catedràtic d’universitat Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic 

 
Acord 35/2007, de 12 de desembre, pel qual s'aprova, per delegació del Consell de Govern, la convocatòria 
de concursos de personal acadèmic permanent, que tot seguit es transcriu: 
 

Convocatòria de Concursos de Personal Acadèmic Permanent 
 

Agregats 
 
Plaça Àrea      

 
1 Psicologia Bàsica 
1 Fisiologia  

 
Referència del Concurs: AL/07/136 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat  
N. de places: 1 
Àrea de coneixement: Psicologia Bàsica 
Departament: Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació 
Perfil: Principis de psicologia 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
JENNY MOIX QUERALTÓ  TU Universitat Autònoma de Barcelona  
SILVIA EDO IZQUIERDO  TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
ISABEL BALAGUER SOLÀ   CU Universitat de València 
ISABEL MARIA CASTILLO FERNÁNDEZ  TU Universitat de València 
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Referència del Concurs: AL/07/137 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat  
N. de places: 1 
Àrea de coneixement: Fisiologia  
Departament: Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia 
Perfil: Fisiologia Animal. Fisiologia Animal Comparada. 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
ANTONIO ARMARIO GARCIA CU Universitat Autònoma de Barcelona  
JUAN HIDALGO PAREJA CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
ANTONIO FIGUERAS HUERTA PI CSIC IIM Vigo 
FRANCESC PIFERRER CIRCUNS TU CSIC ICM Barcelona 
 
 
Acord 36/2007, de 12 de desembre, pel qual s'aprova, per delegació del Consell de Govern, la convocatòria 
de concursos d'accés a places de cossos docents, que tot seguit es transcriu: 
 

Concursos d’Accés a Places de Cossos Docents  
 
Convocatòria de Concursos de places de professorat (Campus) 

Plaça Cos Àrea       

2 Catedràtic d’Universitat Producció Animal 
2 Catedràtic d’Universitat Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic 
1 Professor Titular d’Universitat Comunicació Audiovisual i Publicitat 
1 Professor Titular d’Universitat Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial 
 
 
Referència del Concurs: A1/158 
Cos al qual pertany la plaça: Catedràtic d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Producció Animal 
Departament: Ciència Animal i dels Aliments 
Perfil: Producció Animal. Producció Bovina. 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
JOSEP GASA GASÓ CU Universitat Autònoma de Barcelona  
ARMAND SANCHEZ BONASTRE CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
JUAN CARLOS DE BLAS BEORLEGUI CU Universidad Politécnica de Madrid 
GONZALO GONZALEZ MATEOS CU Universidad Politécnica de Madrid 
 
 
Referència del Concurs: A2/159 
Cos al qual pertany la plaça: Catedràtic d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Producció Animal 
Departament: Ciència Animal i dels Aliments 
Perfil: Nutrició Animal. Producció d’Aus. 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
JOSEP GASA GASÓ CU Universitat Autònoma de Barcelona  
M. TERESA PARAMIO NIETO CU Universitat Autònoma de Barcelona 
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Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
M. DOLORS BAUCELLS SANCHEZ CU Universitat Autònoma de Barcelona 
M. TERESA MORA VENTURA CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Referència del Concurs: A3/160 
Cos al qual pertany la plaça: Catedràtic d’Universitat  
N. de places: 2  
Àrea de coneixement: Personalitat, Avaluació i Tractament  Psicològic 
Departament: Psicologia Clínica i de la Salut 
Perfil: Una plaça: Psicopatologia de la infància i de 
 l’adolescència. 

Altre plaça: Tècniques d’intervenció i tractament 
psicològic. 

 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
MARIA CARMEN SALDAÑA GARCIA CU Universitat de Barcelona 
JOSÉ ANTONIO CARROBLES ISABEL CU Universidad Autónoma de Madrid 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
JORDI FERNÁNDEZ CASTRO CU Universitat Autònoma de Barcelona 
JAUME CRUZ FELIU CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
 
Referència del Concurs: B4/161 
Cos al qual pertany la plaça: Titular d’Universitat 
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat 
Departament: Comunicació Audiovisual i Publicitat 
Perfil: Teoria i Tècnica de la Fotografia 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
EMILI PRADO PICÓ CU Universitat Autònoma de Barcelona 
AMPARO HUERTAS BAILÉN TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres  a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
EDUARDO JOSÉ RODRÍGUEZ MERCHÁN CU Universidad Complutense de Madrid 
JOSÉ JAVIER MARZAL FELICI TU Universitat Jaume I 
 
 
Referència del Concurs: B5/108 
Cos al qual pertany la plaça: Titular d’Universitat 
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial 
Departament: Ciències de la Computació 
Perfil: Bases de dades i Visió per computador 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
JUAN JOSÉ VILLANUEVA PIPAON CU Universitat Autònoma de Barcelona 
ERNEST VALVENY LLOBET CEU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres  a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
FRANCESC XAVIER ROCA MARVA TU Universitat Autònoma de Barcelona 
RAMON BALDRICH CASELLES TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Acord 37/2007, de 12 de desembre, pel qual s'aprova, per delegació del Consell de Govern, la comunicació 
al Consejo de Universidades de places de cossos docents, que tot seguit es transcriu: 
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Places a Comunicar al Consejo de Coordinación Universitaria 
 
 

Places docents de Campus 
 

Plaça  Cos  Àrea 
 
2 Catedràtic d’universitat Producció Animal 
1 Catedràtic d’universitat Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic 
1 Prof. titular d’universitat Comunicació Audiovisual i Publicitat 
 
 
Acord 38/2007, de 12 de desembre, pel qual s'aprova la proposta de programa de sabàtics de 10 anys, i 
elevar la proposta al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 
Acord 39/2007, de 12 de desembre, pel qual s'aprova la proposta de distribució de punts per a mèrits de 
gestió de la UAB per a càrrecs assimilats, i elevar la proposta al Consell de Govern. 
 
 
I.4. Resolucions del Rectorat 
 
Resolució del rector, de 21 de desembre de 2007, per la qual es designa el doctor Jordi Marquet Cortés, 
vicerector de Projectes Estratègics-Parc de Recerca, rector suplent durant el període comprés entre les dies 24 i 
30 de desembre de 2007, ambdós inclosos. 
 
Resolució del rector, de 21 de desembre de 2007, per la designa la doctora M. Dolors Riba Lloret, 
vicerectora d’Ordenació Acadèmica, rectora suplent durant el període comprès entre els dies 2 i 6 de gener de 
2008,  ambdós inclosos.  
 
 
I.5. Resolucions de la Gerència 
 
Resolució del gerent, de 17 de desembre de 2007, per la qual s’informa de la cobertura de serveis mínims 
per a al període de vacances de Nadal 2007-2008, que tot seguit s’indiquen: 
 

Organització dels serveis mínims per al període de vacances de Nadal 2007-2008 
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Resolució del gerent, de 17 de desembre de 2007, per la qual delega la senyora Anna Barragán Leiva, 
administradora de centre de Lletres i de Psicologia, per a les funcions gerencials, que haurà de compaginar amb 
les que li són pròpies, els dies 27, 28 i 31 de desembre de 2007. 
 
Resolució del gerent, de 17 de desembre de 2007, per la qual delega el senyor Antoni García Borrás, cap 
de l’Àrea de Serveis Logístics i d’Administració, per a les funcions gerencials, que haurà de compaginar amb les 
que li són pròpies, els dies 2, 3 i 4 de gener de 2008. 
 
 
II. Nomenaments i cessaments 
 
II.1. Departaments 
 
Nomenaments 
 
Resolució del rector, de 10 de desembre de 2007, per la qual es nomena el senyor Francisco Valero 
Barranco responsable d’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior del Departament d’Enginyeria Química.  
 
Resolució del rector, de 10 de desembre de 2007, per la qual es nomena el senyor Miquel Gardeñes 
Santiago director en funcions del Departament de Dret Privat. 
 
Resolució del rector, de 10 de desembre de 2007, per la qual es nomena la senyora Maria Ysàs Solanes 
directora del Departament de Dret Privat. 
 
 
Cessaments 
 
Resolució del rector, de 10 de desembre de 2007, per la qual la senyora Montserrat Sarrà Adroguer cessa 
com a coordinadora de tercer cicle del Departament d’Enginyeria Química.  
 
Resolució del rector, de 10 de desembre de 2007, per la qual el senyor Joan Manel Abril Campoy cessa 
com a director del Departament de Dret Privat. 
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Resolució del rector, de 10 de desembre de 2007, per la qual el senyor cessa com a director en funcions 
del Departament de Dret Privat. 
 
 
III. Convenis 
 
III.1. Marcs de col·laboració 
 
Conveni 26 d’octubre de 2007 entre la UAB i el Dipartimento di Discipline Storiche de la Università di 
Bologna (Itàlia), per a la col·laboració permanent a través del Centro de Estudios sobre las Épocas Franquista y 
Democràtica de la UAB. 
 
Conveni de 19 de novembre de 2007 entre la UAB i la Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 
Brasil, pel desenvolupament d'activitats científiques i tecnològiques. 
 
 
III.2. Específics 
 
Conveni de 15 de juny de 2007 entre la UAB i Arthrex Medizinische Instrumente GMBH (ARTHREX), per a la 
realització del "Curs d'artroscòpia d'espatlla i de genoll" a través del Departament de Ciències Morfològiques, 
Unitat d'Anatomia i Embriologia de la UAB. 
 
Annex de 21 de juny de 2007 entre la UAB i la Clínica Podològica Mayral al conveni de col·laboració de 15 de 
novembre de 2001 per a la realització d'accions formatives en anatomia quirúrgica i cirurgia del peu. 
 
Conveni d’1 de setembre de 2007 entre la UAB i la Fundació Privada per a l'Escola Superior de Música de 
Catalunya (FPESMC), per a la realització de la docència de l'assignatura Models d'organització de les músiques 
tradicionals per al curs 2007-2008, a través del Departament d'Art de la UAB. 
 
Conveni de 5 de setembre de 2007 entre la UAB i la Fundació Aula d'Alts Estudis d'Electes (FAAEE), per a la 
realització d'accions formatives en l'àmbit d'actuació dels càrrecs electes locals. 
 
Annex de 5 de setembre de 2007 entre la UAB i la Fundació Aula d'Alts Estudis d'Electes (FAAEE) al conveni 
de 5 de setembre de 2007 per a la realització d'accions formatives en l'àmbit d'actuació dels càrrecs electes 
locals: Curs introductori al Dret Urbanístic de Catalunya (I). 
 
Annex de 5 de setembre de 2007 entre la UAB i la Fundació Aula d'Alts Estudis d'Electes (FAAEE) al conveni 
de 5 de setembre de 2007 per a la realització d'accions formatives en l'àmbit d'actuació dels càrrecs electes 
locals: Curs introductori a l'organització i al règim jurídic local (I). 
 
Annex de 5 de setembre de 2007 entre la UAB i la Fundació Aula d'Alts Estudis d'Electes (FAAEE) al conveni 
de 5 de setembre de 2007 per a la realització d'accions formatives en l'àmbit d'actuació dels càrrecs electes 
locals: Curs introductori a l'organització i al règim jurídic local (II). 
 
Annex de 5 de setembre de 2007 entre la UAB i la Fundació Aula d'Alts Estudis d'Electes (FAAEE) al conveni 
de 5 de setembre de 2007 per a la realització d'accions formatives en l'àmbit d'actuació dels càrrecs electes 
locals: Curs introductori a l'organització i al règim jurídic local (III). 
 
Annex de 5 de setembre de 2007 entre la UAB i la Fundació Aula d'Alts Estudis d'Electes (FAAEE) al conveni 
de 5 de setembre de 2007 per a la realització d'accions formatives en l'àmbit d'actuació dels càrrecs electes 
locals: Curs introductori a l'organització i al règim jurídic local (IV). 
 
Conveni de 19 de setembre de 2007 entre la UAB i Fisiovital, S.L., per a la realització d'accions formatives 
dins del curs pràctic de dissecció del tronc. 
 
Annex de 20 de setembre de 2007 entre la UAB i la Fundació Aula d'Alts Estudis d'Electes (FAAEE) al 
conveni de 5 de setembre de 2007 per a la realització d'accions formatives en l'àmbit d'actuació dels càrrecs 
electes locals: Curs introductori a les Hisendes Locals (I). 
 
Conveni d’1 d’octubre de 2007 entre la UAB i l’Institut de Ciències Polítiques i Socials, per a la realització 
conjunta d'accions de formació continuada. 
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Addenda d’1 d’octubre de 2007 entre la UAB i el Departament d'Interior, Relacions Institucionals i 
Participació de la Generalitat de Catalunya, al conveni de col·laboració signat en data 23 d’octubre de 2002 que 
permet l'ús de les aules i altres espais similars per fer les proves d'ingrés en les diferents categories del cos de 
bombers. 
 
Conveni d’1 d’octubre de 2007 entre la UAB i la Fundació Institut Català de Nanotecnologia (ICN), per a 
l’adhesió de l'ICN al catàleg homologat de proveïdors de la UAB. 
 
Annex de 4 d’octubre de 2007 entre la UAB i la Fundació Aula d'Alts Estudis d'Electes (FAAEE) al conveni de 
5 de setembre de 2007 per a la realització d'accions formatives en l'àmbit d'actuació dels càrrecs electes locals: 
Curs introductori al Dret Urbanístic de Catalunya (II). 
 
Annex de 4 d’octubre de 2007 entre la UAB i la Fundació Aula d'Alts Estudis d'Electes (FAAEE) al conveni de 
5 de setembre de 2007 per a la realització d'accions formatives en l'àmbit d'actuació dels càrrecs electes locals: 
Curs introductori a les Hisendes Locals (II). 
 
Conveni de 10 d’octubre de 2007 entre la UAB i el Consorci d'Educació de Barcelona/Barcelona de Serveis 
Municipals, S.A., per a la col·laboració, a través de la Càtedra Cervell Social, per promoure activitats educatives 
i de recerca en el camp de la neurociència social. 
 
Conveni de 17 d’octubre de 2007 entre la UAB i el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la 
Generalitat de Catalunya, pel desenvolupament del Pla Jaume Serra i Húnter de professorat contractat 
permanent corresponent a l'any 2007. 
 
Annex de 18 d’octubre de 2007 entre la UAB i la Fundació Aula d'Alts Estudis d'Electes (FAAEE) al conveni 
de 5 de setembre de 2007 per a la realització d'accions formatives en l'àmbit d'actuació dels càrrecs electes 
locals: Curs introductori al Dret Urbanístic de Catalunya (III). 
 
Conveni de 24 d’octubre de 2007 entre la UAB i el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), per a 
la cessió temporal en comodat  de l'obra escultòrica de l'autor Beverly Pepper Flat Genesis. 
 
Annex de 25 d’octubre de 2007 entre la UAB i la Fundació Aula d'Alts Estudis d'Electes (FAAEE) al conveni 
de 5 de setembre de 2007 per a la realització d'accions formatives en l'àmbit d'actuació dels càrrecs electes 
locals: Curs introductori a les Hisendes Locals (III). 
 
Annex de 25 d’octubre de 2007 entre la UAB i la Fundació Aula d'Alts Estudis d'Electes (FAAEE) al conveni 
de 5 de setembre de 2007 per a la realització d'accions formatives en l'àmbit d'actuació dels càrrecs electes 
locals: Curs introductori a les Hisendes Locals (IV). 
 
Annex de 25 d’octubre de 2007 entre la UAB i la Fundació Aula d'Alts Estudis d'Electes (FAAEE) al conveni 
de 5 de setembre de 2007 per a la realització d'accions formatives en l'àmbit d'actuació dels càrrecs electes 
locals: Curs introductori a l'organització i al règim jurídic local (V). 
 
Annex de 25 d’octubre de 2007 entre la UAB i la Fundació Aula d'Alts Estudis d'Electes (FAAEE) al conveni 
de 5 de setembre de 2007 per a la realització d'accions formatives en l'àmbit d'actuació dels càrrecs electes 
locals: Curs introductori al Dret Urbanístic de Catalunya (IV). 
 
Conveni de 30 d’octubre de 2007 entre la UAB i l’Institut Català de Paleontologia, per a l’adhesió de 
l'Institut al catàleg homologat de proveïdors de la UAB. 
 
Conveni de 8 de novembre de 2007 entre la UAB i la Fundació Propedagògic, per a la realització del XXVI 
Seminari Interuniversitari de Teoria de l'Educació sota el títol Lectura i Educació. 
 
Conveni de 13 de novembre de 2007 entre la UAB i Caixa Girona, per a l’organització conjunta d'un 
programa de desenvolupament directiu sota la denominació de Curs d'Especialització Programa de 
Desenvolupament Directiu. 
 
Conveni de 19 de novembre de 2007 entre la UAB i la Diputació de Barcelona, per a la renovació del 
conveni signat en data 14 de setembre de 2006 pel manteniment de l'Observatori de la Comunicació Local 
(OCL), a través de l'Institut de la Comunicació (InCom) de la UAB. 
 
Addenda de 19 de novembre de 2007 per la qual la Fundació Privada Universitària EADA s’adhereix al 
conveni de col·laboració pel desenvolupament del projecte intergeneracional d'habitatges compartits entre gent 
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gran i estudiants signat en data 4 de setembre de 1997 entre la Fundació Viure i Conviure de Caixa Catalunya i 
diferents ajuntaments i universitats catalanes. 
 
Conveni de 22 de novembre de 2007 entre la UAB, l’Ajuntament de Barcelona, el Departament d'Economia i 
Finances de la Generalitat de Catalunya, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, el 
representant de La Caixa a la Plataforma Barcelona Coneixement i Creixement i Fira de Barcelona, per a 
l’organització d'un event anomenant HIT Barcelona'08 per posicionar Barcelona i la seva àrea metropolitana 
com a un hub territorial de la innovació i les noves tecnologies. 
 
Annex de 22 de novembre de 2007 entre la UAB i la Fundació d'Investigació Hospital de Sant Pau (Servei 
ORL) al conveni de 15 de juny de 2004 per al desenvolupament de la formació i aprenentatge en anatomia 
quirurgica de metges especialistes i residents d'Otorrinolaringologia. 
 
Conveni de 28 de novembre de 2007 entre la UAB i la Diputació de Barcelona, per a la renovació del 
conveni signat en data 14 de setembre de 2006 pel manteniment de l'Observatori de la Comunicació Local 
(OCL), a través de l'Institut de la Comunicació (InCom) de la UAB. 
 
Conveni de 4 de desembre de 2007 entre la UAB i el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la 
Generalitat de Catalunya (DIUE), per programar les inversions a executar per la UAB en el període 2007-2013 
en el marc del Pla d'inversions universitàries (PIU) 2007-2013. 
 
Conveni de 10 de desembre de 2007 entre la UAB i Banco Santander, per a la renovació i substitució dels 
convenis signats amb anterioritat entre les parts per tal de col·laborar en el desenvolupament de projectes 
encaminats a reforçar la qualitat de la docència impartida, la recerca i la transferència de coneixements entre 
d'altres. 
 
Conveni de 10 de desembre de 2007 entre la UAB i Banco Santander, per a la col·laboració financera per tal 
de facilitar als membres de la comunitat universitària la possibilitat d'accedir a uns serveis bancaris en unes 
condicions preferents. 
 
Conveni de 14 de desembre de 2007 entre la UAB i la Universidad Continental de Ciencias de Ingeniería, 
Perú, per a l’organització i desenvolupament del programa conjunt Maestría en Gestión de Políticas Públicas. 
 
Conveni de 19 de desembre de 2007 entre la UAB i la Università degli Studi di Milano, Itàlia, per al 
desenvolupament del projecte Erasmus Mundus Droit et Politiques de l'Integrrations Europeenne: droit 
constitutionnel européen et “multilevel constitutionalism”. 
 
Conveni de 19 de desembre de 2007 entre la UAB i la Uniwersytet Szczecinski, Polònia, per al 
desenvolupament del projecte Erasmus Mundus Droit et Politiques de l'Integrrations Europeenne: droit 
constitutionnel européen et “multilevel constitutionalism”. 
 
Conveni de 19 de desembre de 2007 entre la UAB i la Université de Ratisbonne, Alemanya, per al 
desenvolupament del projecte Erasmus Mundus Droit et Politiques de l'Integrrations Europeenne: droit 
constitutionnel européen et “multilevel constitutionalism”. 
 
Conveni de 21 de desembre de 2007 entre la UAB i l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, per a 
l’establiment del marc d'actuació conjunta i els mecanismes que garanteixin el bon fi dels projectes d'interès 
comú, vinculats al desenvolupament estratègic de la ciutat i alhora de la universitat, com a model de 
sostenibilitat i pol de generació de coneixement i innovació. 
 
 
IV. Convocatòries i resolucions de places 
 
IV.1. Personal docent i investigador 
 
Resolucions 
 
Resolució del rector, de 5 de novembre de 2007, per la qual es nomena el senyor Miquel Quer Agustí, de 
l’àrea de coneixement d’otorinolaringologia adscrita al Departament de Cirurgia, catedràtic d'universitat (BOE 
núm. 289, de 3 de desembre de 2007). 
 
Resolució del rector, de 8 de novembre de 2007, per la qual es nomenen els catedràtics d'universitat, que 
es detallen a continuació (BOE núm. 289, de 3 de desembre de 2007): 
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Resolució del rector, de 12 de novembre de 2007, per la qual es nomena el senyor Francesc Xavier Ballart 
Hernández, de l’àrea de coneixement de Ciència Política i de l’Administració adscrita al Departament de Ciència 
Política i Dret Públic, catedràtic d'universitat (BOE núm. 289, de 3 de desembre de 2007). 
 
Resolució del rector, de 12 de novembre de 2007, per la qual es nomena el senyor Jordi Bartolomé Filella, 
de l’Àrea de coneixement de Producció Animal adscrita al Departament de Ciència Animal i dels Aliments, 
professor titular d'universitat (BOE núm. 289, de 3 de desembre de 2007). 
  
Resolució del rector de 20 de novembre de 2007, per la qual es fa públic el resultat del concurs per l'accés 
a places de catedràtic en règim de contracte laboral, que tot seguit es transcriu (DOGC núm. 5022, de 4 de 
desembre de 2007): 
 

 
Resolució del rector de 20 de novembre de 2007, per la qual es nomena el senyor Antonio Manuel 
Santisteban Fernández, de l'àrea de coneixement de Didàctica de les Ciències Socials del Departament de 
Didàctica de la Llengua, la Literatura i les Ciències Socials, professor titular d'universitat (BOE núm. 298, de 13 
de desembre de 2007). 
 
Resolució del rector de 23 de novembre de 2007, per la qual es nomena el senyor Pedro Puig Casado, de 
l'àrea de coneixement d'Estadística i Investigació Operativa del Departament de Matemàtiques, catedràtic 
d'universitat (BOE núm. 298, de 13 de desembre de 2007). 
 
Resolució del rector de 23 de novembre de 2007, per la qual es nomena la senyora Sònia Añor Torres, de 
l'àrea de coneixement de Medicina i Cirurgia Animals del Departament de Medicina i Cirurgia Animals, 
professora titular d'universitat (BOE núm. 298, de 13 de desembre de 2007). 
 
Resolució del rector de 23 de novembre de 2007, per la qual es nomena la senyora Isabel Badell Serra, de 
l'àrea de coneixement de Pediatria adscrita al Departament de Pediatria, Obstetrícia, Ginecologia i Medicina 
Preventiva, vinculada amb la plaça de Facultatiu Especialista de la Institució Sanitària del Patronat de la 
Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau amb destí a l'Hospital de Sant Pau; 
professora titular d'universitat (BOE núm. 298, de 13 de desembre de 2007). 
 
Resolució del rector, de 26 de novembre de 2007, per la qual es nomenen els catedràtics d'universitat, 
que es detallen a continuació (BOE núm. 298, de 13 de desembre de 2007): 
 

 
Resolució del rector de 27 de novembre de 2007, per la qual es fa públic el resultat del concurs per a 
l'accés a plaça d'agregat en règim de contracte laboral que es detalla a continuació (DOGC núm. 5027, de 12 
de desembre de 2007). 
 

Àrea de coneixement Departament Adjudicació 

Arquitectura i Tecnologia de 
Computadors 

Microelectrònica i Sistemes Electrònics Senyor Carles Ferrer Ramis, 

Arquitectura i Tecnologia de 
Computadors 

Arquitectura de Computadors i 
Sistemes Operatius 

Senyor  Miquel Àngel Senar Rosell 

Àrea de coneixement Departament Adjudicació 

Didàctica de la Matemàtica  
Didàctica de la Matemàtica i de les 
Ciències Experimentals 

Senyora Maria Núria Gorgorió Solà 

Història Moderna Història Moderna i Contemporània Senyor Antonio Espino López 

Àrea de coneixement Departament Adjudicació 

Sanitat Animal Sanitat i Anatomia Animals Senyor Jordi Casal i Fàbrega 

Periodisme Periodisme i Ciències de la Comunicació Senyora  Maria Rosario Lacalle Zalduend

Sociologia Sociologia Senyor Carlos Lozares Colina 
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Resolució del rector d'1 de desembre de 2007, per la qual es nomenen les professores titulars d'universitat 
que es detallen a continuació (BOE núm. 306, de 22 de desembre de 2007): 
 

 
Resolució del rector, de 3 de desembre de 2007, per la qual es nomenen els catedràtics d'universitat, que 
es detallen a continuació (BOE núm. 306, de 22 de desembre de 2007): 
 

 
Resolució del rector de 5 de desembre de 2007, per la qual es nomena el senyor Alfonso Rodríguez Baeza, 
e l'àrea de coneixement d'Anatomia i Embriologia Humana del Departament de Ciències Morfològiques, 
catedràtic d'universitat (BOE núm. 306, de 22 de desembre de 2007). 
 
Resolució del rector de 5 de desembre de 2007, per la qual es nomena el senyor Francisco Manuel Muñoz 
Ramírez, de l'àrea de coneixement de Geografia Humana del Departament de Geografia, professor titular 
d'universitat (BOE núm. 306, de 22 de desembre de 2007). 
 
 
IV.2. Personal d’administració i serveis 
 
Convocatòries 
 
Resolució del rector de 28 de novembre de 2007, per la qual es convoca una plaça per accedir a l'escala 
tècnica (subgrup A1), pel sistema de concurs, amb destinació a l’ Oficina de Gestió de la Informació i de la 
Documentació (DOGC núm. 5027, de 12 de desembre de 2007). 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, d’11 de desembre de 2007, 
per la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de tècnic especialista de laboratori, amb 
destinació al Servei d’Anàlisi Química de l’Administració de Centre de Ciències i de Biociències.  
 

Àrea de coneixement Departament Adjudicació 

Estadística i Investigació Operativa Matemàtiques Aris Daniilidis 

Geometria i Topologia Matemàtiques Albert Ruiz Cirera 

Genètica Genètica i Microbiologia Maria del Pilar Garcia Guerreiro 

Microbiologia Genètica i Microbiologia Susana Campoy Sánchez 

Història Contemporània Història Moderna i Contemporània Maria Gemma Rubí Casals 

Filologia Catalana Filologia Catalana Francesc Foguet Boreu 

Llengua Espanyola Filologia Espanyola Antonio Rios Mestre 

Filologia Anglesa Filologia Anglesa i Germanística Julio Miguel Cebrián Puyuelo 

Filologia Llatina 
Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat 
Mitjana 

Oscar Luis de la Cruz Palma 

Història Medieval 
Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat 
Mitjana 

Félix Maria Retamero Serralvo 
Ciències de la Computació i 
Intel·ligència Artificial 

Enginyeria de la Informació i de les 
Comunicacions 

Jordi Herrera Joancomartí 

Àrea de coneixement Departament Adjudicació 

Anàlisi Geogràfica Regional  Geografia Senyora Maria Asunción Blanco Romero  

Anàlisi Geogràfica Regional Geografia. Senyora Anna Ortiz Guitart  

Àrea de coneixement Departament Adjudicació 

Comunicació Audiovisual i Publicitat  Comunicació Audiovisual i Publicitat Senyor Josep Maria Català Domènech 

Física Teòrica  Física  Senyor  Eduard Massó Soler  
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Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, d’11 de desembre de 2007,  
per la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir dues places d’auxiliar de serveis que es detallen a 
continuació: 
 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 12 de desembre de 2007, 
per la qual s’anuncia una concurrència per a cobrir dues places d’auxiliar administratiu/iva que es detallen a 
continuació:  
 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 18 de desembre de 2007, 
per la qual s’anuncia una concurrència per a cobrir dues places d’administratiu/iva que es detallen a 
continuació:  
 

 
 
Resolucions 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 4 de desembre de 2007, 
per la qual s’atorga a la senyora Rosa Maria Grau Poch la plaça d’auxiliar administrativa, nivell bàsic, amb 
destinació al Centre de Biotecnologia i de Teràpia Gènica.  
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 13 de desembre de 2007, 
per la qual s’atorga a la senyora Laura Pont Guardi la plaça d’administrativa, amb destinació a l’Àrea d’Afers 
Acadèmics. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 13 de desembre de 2007, 
per la qual es fa pública la llista, per ordre de prelació, per a cobrir substitucions de xofers, amb destinació a 
l’Àrea de Serveis Logístics i d’Administració.  
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 14 de desembre de 2007, 
per la qual es declara deserta la fase de trasllat i es continua el procés de selecció en la fase de promoció del 
concurs intern per a cobrir una plaça d’administratiu/iva, amb destinació a la Gestió Econòmica de 
l’Administració de Centre de Ciències i de Biociències.  
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 14 de desembre de 2007, 
per la qual s’atorga a la senyora Maria Jesús Nebrera Navas la plaça d’administrativa d’afers acadèmics, amb 
destinació a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències de l’Educació de l’Administració de Centre de 
Ciències de l’Educació i de Traducció i d’Interpretació. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 17 de desembre de 2007, 
per la qual s’atorga a la senyora Sònia Tort Gràcia de tècnic especialista de laboratori, amb destinació la Unitat 
de Botànica del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i d’Ecologia de l’Administració de Centre de 
Ciències i de Biociències 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 20 de desembre de 2007, 
per la qual s’anuncia el resultat del concurs intern per a cobrir dues places d’administratiu/iva que es detallen a 
continuació: 
 

Plaça Destinació 

A Administració de Centre de Ciències de l’Educació i de Traducció i d’Interpretació 

B Administració de Centre de Lletres i de Psicologia 

Plaça Destinació 

A Servei de Granges i Camps Experimentals de l’Administració de Centre de Veterinària 

B Escola de Postgrau (àmbit econòmic) 

Plaça Destinació 

A Oficina de Coordinació Institucional 

B Àrea d’Afers Acadèmics 
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Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 21 de desembre de 2007, 
per la qual s’anuncia el resultat del procés de concurrència per a cobrir dues places d’auxiliar administratiu/iva 
que es detallen a continuació: 
 

 
 
V. Disposicions d’interès per a la UAB 
 
V.1. Estatals 
 
Llei Orgànica 15/2007 de la Jefatura del Estado, de 30 de novembre, per la qual es modifica la Llei 
Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal en matèria de seguretat vial (BOE núm. 288, d’1 de 
desembre de 2007).  
 
Reial decret 1544/2007 del Ministerio de la Presidencia, de 23 de novembre, pel qual es regulen les 
condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització de les maneres de transport per a 
persones amb discapacitat (BOE núm. 290, de 4 de desembre de 2007). 
 
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 31 d'octubre de 2007, per 
la qual es corregeixen errors de la de 27 de juliol de 2007, per la qual s'adjudiquen ajudes d'estades de joves 
doctors estrangers en universitats públiques i centres d'investigació espanyols (BOE núm. 290, de 4 de 
desembre de 2007). 
 
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 5 de novembre de 2007, 
sobre ampliació del crèdit disponible per a finançar les ajudes convocades mitjançant Resolució de 12 de març 
de 2007, per a projectes d'I + D, realitzats en Parcs Científics i Tecnològics, i Resolució de 29 de març de 2007, 
per al suport a les Accions Complementàries de Difusió, Estudi i Cooperació Internacional (BOE núm. 290, de 4 
de desembre de 2007). 
 
Ordre 3514/2007 del Ministerio de Educación y Ciencia, de 2 de novembre, per la qual es convoquen 
per a l'any 2007, els Premis Nacionals d'Investigació i Innovació Educativa (BOE núm. 290, de 4 de desembre 
de 2007). 
 
Ordre ECI/3516/2007 del Ministerio de Educación y Ciencia, de 16 de novembre, per la qual es 
convoquen els Premis Nacionals de Fi de Carrera d'Educació Universitària, destinats a qui hagin conclòs els 
estudis en el curs acadèmic 2006-2007 (BOE núm. 290, de 4 de desembre de 2007). 
 
Llei 40/2007 de la Jefatura del Estado, de 4 de desembre, de mesures en matèria de Seguretat Social 
(BOE núm. 291, de 5 de desembre de 2007). 
 
Resolució de la Secretaría General para la Administración Pública de 23 de novembre de 2007, per la 
qual s’estableix el calendari de dies inhàbils en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat per a l'any 2008, a 
l'efecte de còmput de termini (BOE núm. 291, de 5 de desembre de 2007). 
 
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades y Investigación, de 21 de novembre de 2007, 
per la qual es concedeixen ajudes predoctorales de formació de personal investigador (BOE núm. 291, de 5 de 
desembre de 2007). 
 
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 13 de novembre de 2007, 
per la qual es convoquen ajudes dirigides a facilitar la mobilitat de professors visitants i d'estudiants en 
programes de doctorat que han obtingut l'Esment de Qualitat, per al curs acadèmic 2007/2008 (BOE núm. 293, 
de 7 de desembre de 2007). 

Plaça Destinació Adjudicació 

A Unitat d’Estudiants i de Cultura del Gabinet del Rectorat 
Es declara deserta en fase de trasllat i es continua el 
procés en el torn de promoció 

B 
Punt de Serveis de la  Unitat d’Estudiants i de Cultura 
del Gabinet del Rectorat  

Senyora Ana Carbonell Saurí 

Plaça Destinació Adjudicació 

A 
Servei de Granges i Camps Experimentals de 
l’Administració de Centre de Veterinària 

Senyora Sònia Andrés Montero 

B Escola de Postgrau (àmbit econòmic) Deserta per manca d’aspirants 
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Reial decret 1612/2007 del Ministerio del Interior, de 7 de desembre, pel qual es regula un 
procediment de vot accessible que facilita a les persones amb discapacitat visual l'exercici del dret de sufragi 
(BOE núm. 294, de 8 de desembre de 2007). 
 
Resolució de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional, de 19 de 
novembre de 2007, per la qual es concedeixen ajudes a lectors d'espanyol en universitats estrangeres per al 
curs acadèmic 2007/2008 (BOE núm. 297, de 12 de desembre de 2007). 
 
Resolució Secretaría de Estado de Cooperación Internacional de 29 de novembre de 2007, per la qual 
es publica la concessió d'ajudes, corresponents a l'exercici 2007, per a la mobilitat d'artistes i investigadors i 
científics (BOE núm. 297, de 12 de desembre de 2007). 
 
Resolució de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, de 16 de novembre de 2007, per la 
qual es publiquen les ajudes i subvencions concedides en el tercer trimestre de 2007 (BOE núm. 297, de 12 de 
desembre de 2007). 
 
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 21 de novembre de 2007, 
per la qual es concedeixen ajudes predoctorales de formació de personal investigador, convocades per 
Resolució de 2 de gener de 2007 (BOE núm. 297, de 12 de desembre de 2007).  
 
Resolució de l’Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, de 12 de 
novembre de 2007, per la qual es concedeixen les ajudes per a la realització de projectes d'investigació 
científica i desenvolupament tecnològic, a iniciar en 2007, en el marc del Programa Nacional de Recursos i 
Tecnologies Agroalimentarias, convocades per Resolució de 4 d'octubre de 2006 (BOE núm. 298, de 13 de 
desembre de 2007). 
 
Llei 43/2007 de la Jefatura de Estado, de 13 de desembre, de protecció dels consumidors en la 
contractació de béns amb oferta de restitució del preu (BOE núm. 299, de 14 de desembre de 2007). 
 
Llei 44/2007 de la Jefatura de Estado, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses 
d'inserció (BOE núm. 299, de 14 de desembre de 2007). 
 
Llei 45/2007 de la Jefatura de Estado, de 13 de desembre, per al desenvolupament sostenible del mitjà 
rural (BOE núm. 299, de 14 de desembre de 2007). 
 
Llei Orgànica 16/2007 de la Jefatura de Estado, de 13 de desembre,, de 13 de desembre, 
complementària de la Llei per al desenvolupament sostenible del mitjà rural (BOE núm. 299, de 14 de 
desembre de 2007). 
 
Acord de Cooperació Cultural, Educativa i Científica entre el Regne d'Espanya i la República 
d'Estònia, fet a Madrid el 10 de juliol de 2007 (BOE núm. 299, de 14 de desembre de 2007). 
 
Resolució la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria, d’11 de desembre de 
2007, per la qual s'assenyalen lloc, dia i hora per a la celebració de sortejos per a provisió de places de cossos 
docents universitaris (BOE núm. 302, de 18 de desembre de 2007). 
 
Resolució de la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria, de 3 de desembre de 
2007, per la qual es publica la Resolució de la Presidència de la Comissió juzgadora de les proves d'habilitació 
nacional de Catedràtics d'Universitat de l'àrea de coneixement de Parasitología, per la qual s'assenyala lloc, 
data i hora de celebració de l'acte de presentació (BOE núm. 303, de 19 de desembre de 2007).  
 
Resolució de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, de 10 de desembre de 2007, 
per la qual es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Catedràtics d'Universitat, àrea de 
coneixement de Didàctica i Organització Escolar, per a concórrer a concursos d'accés a cossos docents 
universitaris (BOE núm. 303, de 19 de desembre de 2007). 
 
Resolució de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, de 10 de desembre de 2007, 
per la qual es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Catedràtics d'Universitat, àrea de 
coneixement de Teoria i Història de l'Educació, per a concórrer a concursos d'accés a cossos docents 
universitaris (BOE núm. 303, de 19 de desembre de 2007). 
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Resolució de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, de 10 de desembre de 2007, 
per la qual es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Professors Titulars d'Universitat, àrea de 
coneixement d'Arqueologia, per a concórrer a concursos d'accés a cossos docents universitaris (BOE núm. 303, 
de 19 de desembre de 2007). 
 
Resolució del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de 29 de novembre de 2007, del 
Consell Superior d'Investigacions Científiques, per la qual es convoquen beques d'introducció a la investigació 
per a estudiants universitaris, en el marc del Programa Junta per a l'Ampliació d'Estudis (BOE núm. 303, de 19 
de desembre de 2007). 
 
Resolució de la Dirección General de Investigación Presidencia de la Comisión Nacional Evaluadora 
de la Actividad Investigadora de 11 de desembre de 2007, per la qual es nomena als membres dels 
diferents Comitès encarregats d'assessorar a la Comissió Nacional en la seva labor avaluadora (BOE núm. 304, 
de 20 de desembre de 2007). 
 
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 17 de desembre de 2007, 
per la qual es publica l'Acord de Consell de Ministres de 14 de desembre de 2007, pel qual s'estableixen les 
condicions a les quals haurien d'adequar-se els plans d'estudis conduents a l'obtenció de títols que habilitin per 
a l'exercici de la professió regulada de Mestre en Educació Infantil (BOE núm. 305, de 21 de desembre de 
2007). 
 
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 17 de desembre de 2007, 
per la qual es publica l'Acord de Consell de Ministres de 14 de desembre de 2007, pel qual s'estableixen les 
condicions a les quals haurien d'adequar-se els plans d'estudis conduents a l'obtenció de títols que habilitin per 
a l'exercici de la professió regulada de Mestre en Educació Primària (BOE núm. 305, de 21 de desembre de 
2007). 
 
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 17 de desembre de 2007, 
pel qual s'estableixen les condicions a les quals haurien d'adequar-se els plans d'estudis conduents a l'obtenció 
de títols que habilitin per a l'exercici de la professió regulada d'Arquitecte (BOE núm. 305, de 21 de desembre 
de 2007). 
 
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 17 de desembre de 
2007,per la qual es publica l'Acord de Consell de Ministres de 14 de desembre de 2007, pel qual s'estableixen 
les condicions a les quals haurien d'adequar-se els plans d'estudis conduents a l'obtenció de títols que habilitin 
per a l'exercici de la professió regulada d'Arquitecte Tècnic (BOE núm. 305, de 21 de desembre de 2007). 
 
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 17 de desembre de 2007, 
per la qual es publica l'Acord de Consell de Ministres de 14 de desembre de 2007, pel qual s'estableixen les 
condicions a les quals haurien d'adequar-se els plans d'estudis conduents a l'obtenció de títols que habilitin per 
a l'exercici de la professió regulada de Metge (BOE núm. 305, de 21 de desembre de 2007). 
 
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 17 de desembre de 2007, 
per la qual es publica l'Acord de Consell de Ministres de 14 de desembre de 2007, pel qual s'estableixen les 
condicions a les quals haurien d'adequar-se els plans d'estudis conduents a l'obtenció de títols que habilitin per 
a l'exercici de la professió regulada de Veterinari (BOE núm. 305, de 21 de desembre de 2007). 
 
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 17 de desembre de 2007, 
per la qual es publica l'Acord de Consell de Ministres de 14 de desembre de 2007, pel qual s'estableixen les 
condicions a les quals haurien d'adequar-se els plans d'estudis conduents a l'obtenció de títols que habilitin per 
a l'exercici de les professions regulades de Professor d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació 
Professional i Ensenyaments d'Idiomes (BOE núm. 305, de 21 de desembre de 2007). 
 
Aplicació provisional de l'Acord en matèria de reconeixement de títols i diplomes entre el Govern del 
Regne d'Espanya i el Govern de la República Popular de Xina, fet a Pequín el 21 d'octubre de 2007 (BOE 
núm. 307, de 24 de desembre de 2007). 
 
Llei 49/2007 de la Jefatura del Estado, de 26 de desembre, per la qual s'estableix el règim d'infraccions i 
sancions en matèria d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb 
discapacitat (BOE núm. 310, de 27 de desembre de 2007). 
 
Llei 50/2007 de la Jefatura del Estado, de 26 de desembre, de modificació de la Llei 43/1998, de 15 de 
desembre, de restitució o compensació als partits polítics de béns i drets confiscats en aplicació de la normativa 
sobre responsabilitats polítiques del període 1936-1939 (BOE núm. 310, de 27 de desembre de 2007). 
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Llei 51/2007 de la Jefatura del Estado, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 
l'any 2008 (BOE núm. 310, de 27 de desembre de 2007). 
 
Llei 52/2007 de la Jefatura del Estado, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien drets i 
s'estableixen amidades en favor de qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura (BOE 
núm. 310, de 27 de desembre de 2007).  
 
Resolució de la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria, de 13 de desembre de 
2007, per la qual es publica l'Acord de la Conferència General de Política Universitària pel qual es determinen 
els terminis de preinscripció, les dates de publicació de llistes d'admissió i l'inici del període de matriculació en 
les universitats públiques, per al curs acadèmic 2008-2009 (BOE núm. 310, de 27 de desembre de 2007). 
 
Llei 54/2007 de la Jefatura del Estado, de 28 de desembre, d'Adopció internacional (BOE núm. 312, de 
29 de desembre de 2007). 
 
Llei 56/2007 de la Jefatura del Estado, de 28 de desembre, de Mesures d'Impuls de la Societat de la 
Informació (BOE núm. 312, de 29 de desembre de 2007). 
 
Correcció d'errors del Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Pla General de 
Comptabilitat (BOE núm. 312, de 29 de desembre de 2007). 
 
Ordre 3854/2007 del Ministerio de Educación y Ciencia, de 27 de desembre, per la qual s'estableixen 
els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l'exercici de la professió de 
Mestre en Educació Infantil (BOE núm. 312, de 29 de desembre de 2007). 
 
Ordre 3855/2007 del Ministerio de Educación y Ciencia, de 27 de desembre, per la qual s'estableixen 
els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l'exercici de la professió 
d'Arquitecte Tècnic (BOE núm. 312, de 29 de desembre de 2007). 
 
Ordre 3856/2007, del Ministerio de Educación y Ciencia, de 27 de desembre, per la qual s'estableixen 
els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l'exercici de la professió 
d'Arquitecte (BOE núm. 312, de 29 de desembre de 2007). 
 
Ordre 3857/2007, del Ministerio de Educación y Ciencia, de 27 de desembre, per la qual s'estableixen 
els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l'exercici de la professió de 
Mestre en Educació Primària (BOE núm. 312, de 29 de desembre de 2007). 
 
Ordre 3858/2007, del Ministerio de Educación y Ciencia, de 27 de desembre, per la qual s'estableixen 
els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l'exercici de les professions de 
Professor d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes (BOE 
núm. 312, de 29 de desembre de 2007). 
 
Reial decret 1763/2007 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 28 de desembre, pel qual es 
fixa el salari mínim interprofessional per a 2008 (BOE núm. 312, de 29 de desembre de 2007). 
 
Reial decret 1764/2007 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 28 de desembre, sobre 
revaloració de les pensions del sistema de la Seguretat Social i d'altres prestacions socials públiques per a 
l'exercici 2008 (BOE núm. 312, de 29 de desembre de 2007). 
 
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 4 de desembre de 2007, 
per la qual s'adjudiquen subvencions a càrrec de l'aportació complementària a les universitats i institucions 
d'ensenyament superior per al desenvolupament del programa Comunitari Erasmus (BOE núm. 312, de 29 de 
desembre de 2007). 
 
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 20 de desembre de 2007, 
per la qual s'adjudiquen subvencions a càrrec de l'aportació complementària a les universitats per al 
desenvolupament del Programa Comunitari Erasmus (BOE núm. 312, de 29 de desembre de 2007). 
 
Reial decret Legislatiu 2/2007 Ministerio de Economia y Hacienda de 28 de desembre, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària (BOE núm. 313, de 31 de desembre de 
2007). 
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Reial decret 1757/2007 del Ministerio de Economia y Hacienda de 28 de desembre, pel qual es 
modifica el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat pel reial decret 439/2007, 
de 30 de març, en matèria de salari mig anual del conjunt de contribuents, obligació de declarar i retencions i 
ingressos a compte sobre rendiments del treball (BOE núm. 313, de 31 de desembre de 2007). 
 
Ordre 3875/2007 del Ministerio de Economia y Hacienda, de 27 de desembre, per la qual es fan públics 
els límits dels diferents tipus de contractes a l'efecte de la contractació administrativa a partir del 1 de gener de 
2008 (BOE núm. 313, de 31 de desembre de 2007). 
 
 
V.2. Autonòmiques 
 
Resolució de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, de 29 de novembre de 
2007, per la qual es dóna publicitat als criteris específics per a l'avaluació de l'activitat de recerca del personal 
docent i investigador de les universitats públiques de Catalunya per a l'assignació dels complements addicionals 
per mèrits de recerca (DOGC núm. 5021, de 3 de desembre de 2007). 
 
Resolució de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, de 30 de novembre de 
2007, per la qual es dóna publicitat al procediment i els terminis de presentació de les sol·licituds d'avaluació 
de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari i contractat, per a períodes que hagin 
finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2007 (DOGC núm. 5023, de 5 de desembre de 2007). 
 
Resolució de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, de 30 de novembre de 
2007, de 30 de novembre, per la qual es dóna publicitat a l'Acord número 2, de 28 de novembre de 2007, de 
la Comissió Específica per a la Valoració dels Mèrits i Activitats Individuals de la Comissió d'Avaluació de la 
Qualitat (DOGC núm. 5023, de 5 de desembre de 2007). 
 
Resolució  de l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, de 27 de novembre de 2007, per 
la qual es publiquen i actualitzen els imports de la taula de borses de viatge i ajuts estada en el marc de les 
convocatòries que gestiona l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca per a l'any 2007 (DOGC núm. 
5024, de 7 de desembre de 2007). 
 
Resolució del Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial, de 16 de novembre de 2007, per la 
qual s'aproven les bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts a projectes col·laboratius de recerca i 
desenvolupament destinats a crear nuclis d'innovació i s'obre la convocatòria per a l'any 2007 (DOGC núm. 
5025, de 10 de desembre de 2007). 
 
Decret 260/2007 del Departament de la Presidència, de 27 de novembre, d'encàrrec del despatx del 
conseller d'Innovació, Universitats i Empresa a la consellera d'Acció Social i Ciutadania, de l'11 al 14 de 
desembre de 2007, ambdós inclosos (DOGC núm. 5026, de 11 de desembre de 2007). 
 
Decret 272/2007 del Departament de la Presidència, d'11 de desembre, d'encàrrec del despatx del 
conseller d'Innovació, Universitats i Empresa al conseller de Governació i Administracions Públiques, de l'11 al 
14 de desembre de 2007, ambdós inclosos (DOGC núm. 5028, de 13 de desembre de 2007). 
 
Llei 14/2007 del Departament de la Presidència, del 5 de desembre, de l'Institut Català Internacional 
per la Pau (DOGC núm. 5030, de 17 de desembre de 2007). 
 
Ordre 473/2007 del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, de 28 de novembre, per la 
qual s'implanten els estudis de diplomat o diplomada en nutrició humana i dietètica a la facultat de medicina de 
la Universitat de Lleida (DOGC núm. 5030, de 17 de desembre de 2007). 
 
Edicte de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, de 14 desembre de 2007, 
de notificació dels acords de les comissions específiques de la Comissió de Professorat Lector i Professorat 
Col·laborador de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (DOGC núm. 5030, de 17 de 
desembre de 2007). 
 
Edicte de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, de 14 desembre de 2007, 
de notificació dels acords d'avaluació de l'activitat docent i investigadora del personal docent i investigador de 
les universitats privades de les Comissions específiques competents de l'Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya (DOGC núm. 5030, de 17 de desembre de 2007). 
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Ordre 3736/2007 del Departament d’Economia i Finances, de 14 de desembre, per la qual es 
concedeix a diverses entitats de crèdit l'autorització per actuar com a entitats col·laboradores en la gestió 
recaptatòria de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5031, de 18 de desembre de 2007). 
 
Resolució de l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, de 5 de desembre de 2007, per la 
qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria per a atorgar ajuts per a equipament i infraestructura destinats 
a la recerca (PEIR - DGR 2007) (DOGC núm. 5031, de 18 de desembre de 2007). 
 
Resolució de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, de 18 de desembre de 
2007, per la qual es dóna publicitat al procediment de certificació de l'adaptació de les titulacions de les 
universitats del sistema universitari de Catalunya a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (DOGC núm. 5035, 
de 24 de desembre de 2007). 
 
Decret 279/2007 de 24 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de l'Agència Tributària de Catalunya 
(DOGC núm. 5037, de 28 de desembre de 2007). 
 
Decret 281/2007 del Departament d’Economia i Finances, de 24 de desembre, de reestructuració de la 
Direcció General de Tributs del Departament d'Economia i Finances (DOGC núm. 5037, de 28 de desembre de 
2007). 
 
Ordre 496/2007 del Departament d’Economia i Finances,  de 21 de desembre, d'inici de les activitats 
de l'Agència Tributària de Catalunya (DOGC núm. 5037, de 28 de desembre de 2007). 
 
Llei 16/2007 del Departament de la Presidència, del 21 de desembre, de pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per al 2008 (DOGC núm. 5038, de 31 de desembre de 2007). 
 
Llei 17/2007, del Departament de la Presidència, del 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres 
(DOGC núm. 5038, de 31 de desembre de 2007). 
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