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I. Disposicions generals i acords 
 
I.1. Consell Social 
 
Acord 10/2007, de 28 de juny, pel qual s’acorda: 

• Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
(AQU Catalunya) i la Universitat Autònoma de Barcelona i el Consell Social de la UAB per a la realització i 
finançament de la tercera edició de l’avaluació de la inserció dels graduats en el món laboral, segons 
l’establert al document PLE 7/06-2007, d’acord amb les següents consideracions: 

a) El Consell Social i la Universitat Autònoma de Barcelona, sobre l’ús de les bases de dades i la difusió de 
la informació dels estudis d’inserció laboral, coincideixen en la importància de fer disponibles tan a les 
universitats com als consells socials la totalitat de la base de dades d’inserció laboral i els informes 
segregats per universitat per àrea, subàrea i ensenyament; integrar la base de dades d’inserció laboral 
a UNEIX; i cedir la base de dades a la comunitat científica de les 7 universitats que han participat en 
l’estudi, sense identificar les universitats, d’acord amb un compromís de publicació i revertir-ho a AQU 
Catalunya i als Consells Socials. 

b) El Consell Social de la UAB, en el marc Conveni de Col·laboració entre l’AQU Catalunya i la Universitat 
Autònoma de Barcelona i el Consell Social de la UAB, contribuirà al finançament del projecte mitjançant 
l’aportació de 18.000 euros. 

• Autoritzar la presidenta del Consell Social i el rector de la UAB, o les persones en qui deleguin 
respectivament, perquè realitzin els actes que siguin necessaris i formalitzin els documents que siguin 
pertinents per tal de fer efectiu el que disposa aquest acord. 

Acord 11/2007, de 28 de juny, pel qual s’aprova la vinculació de l'Escola Superior de Comerç i Distribució 
(ESCODI) a la Universitat Autònoma de Barcelona, per a la impartició del títol propi de Graduat en Direcció de 
Comerç i Distribució, segons l’establert en el document PLE 8/06-2007. 

Acord 12/2007, de 28 de juny, pel qual s’aprova la creació del títol propi de Graduat en Direcció de Comerç i 
Distribució, segons l’establert en el document PLE 8/06-2007. 

Acord 13/2007, de 28 de juny, pel qual s’aprova la liquidació del pressupost i l’informe de gestió de la 
Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2006, segons l’establert en el document PLE 9/06-2007 

Acord 14/2007, de 28 de juny, pel qual s’acorda, perquè sigui autoritzada pel Govern de la Generalitat, la 
proposta que la Universitat Autònoma de Barcelona avali la operació d’endeutament de Vila Universitària, SA 
per import de 31.252.629 euros, d’acord amb les condicions financeres màximes que consten en el document 
PLE 10/6-2007, les quals reflecteixen el cost màxim que pot suposar la operació.  Una vegada es disposin les 
condicions financeres definitives, les quals es trobaran incloses dins les condicions màximes, es presentaran al 
Consell Social per a la seva aprovació. 

Acord 15/2007, de 28 de juny, pel qual s’acorda: 

• Primer.- 1. Autoritzar la cessió d'ús d'una parcel·la de 6.170,83m2 al Consorci de la Zona Franca de 
Barcelona, en règim de concessió administrativa, segons l’establert en el document PLE 11/06-2007, 
d'acord amb el que disposa l'article 22 del Text Refós de la Llei del Patrimoni de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2002 de 24 de desembre, i els articles 93 i 137,4,b de la Llei 
33/2003, de 3 de novembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

2. La descripció de la parcel·la és la següent: 

Porció de parcel·la de 6.170,83 m2, situada geogràficament en la zona sud-est del Campus, entre la 
parcel·la de la zona esportiva (piscina coberta del S.A.F, pistes) i el vial que la separa de la parcel·la del 
LGAI (APPLUS), i sota el futur vial que la separarà de  la parcel·la cedida al CSIC per la construcció del nou 
edifici “C.R.A.G”. 
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La parcel·la té forma rectangular de base paral·lela a l'eix longitudinal dels edificis històrics “B i C” de 68.00 
mls. L’altura perpendicular a la base i paral·lela a la vorera del vial que va a la Facultat de Medicina de 
90.75 mls. 

Aquesta parcel·la forma part i coincideix amb la parcel·la urbanística de 6.170,83 m2 definida com a “IIy” 
en el document  de “Modificació puntual del PERI per a la concreció dels usos i edificació en els terrenys de 
la UAB front de l’autopista AP-7” redactat per l’arquitecte Eduard Bru i que ha estat aprovat inicialment per 
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès el 27 de desembre de 2005 i posteriorment de forma definitiva tant 
per l’Ajuntament com per la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya; en la que es 
defineix una ocupació màxima de 2.400 m2, una superfície construïda de 5.000 m2 (sobre rasant), amb 
una altura màxima de PB + 3P. sobre una sub-parcel·la rectangular, que coincident amb el vèrtex superior 
dret de la parcel·la IIy mesura de costats 56,00 mls i 42,87 mls. 

3. El Consorci de la Zona Franca de Barcelona haurà de destinar l'esmentada parcel·la a la construcció d’un 
edifici d’oficines que es destinarà a acollir diferents unitats i equips de recerca i desenvolupament, tant 
d’empreses com de la pròpia UAB i de la seva esfera, amb l’objectiu de facilitar la realització de projectes i 
tasques de transferència tecnològica. Qualsevol canvi que pugui afectar a la naturalesa jurídica del 
concessionari o als objectius de la concessió, haurà de ser autoritzat per la Universitat. La construcció i el 
finançament de l'obra serà a càrrec del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. 

4. El dret de concessió tindrà una durada de 30 anys, comptats des de la data de finalització de les obres. 

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

 
I.2. Comissions del Consell Social 
 
I.2.1. Comissió Econòmica 

Acord 16/2007, de 20 de juny, pel qual s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la 
proposta de liquidació del pressupost i l’informe de gestió de la Universitat Autònoma de Barcelona per a 
l’exercici 2006, segons l’establert al document CE 11/06-2007. 

Acord 17/2007, de 20 de juny, pel qual s’aprova informar favorablement al Ple del Consell Social la següent 
proposta d’acord: 

Acordar, perquè sigui autoritzada pel Govern de la Generalitat, la proposta que la Universitat Autònoma de 
Barcelona avali la operació d’endeutament de Vila Universitària, SA per import de 31.252.629 euros, segons 
l’establert al document  CE 12/06-2007 i d’acord amb les condicions financeres màximes que seran informades 
en la sessió plenària del dia 28 de juny de 2007. 

Acord 18/2007, de 20 de juny, pel qual s’aprova informar favorablement al Ple del Consell Social, segons 
l’establert al document CE 13/06-2007, sobre la proposta d’autorització de la cessió d’ús d’una parcel·la al 
Consorci de la Zona Franca de Barcelona, en règim de concessió administrativa. 

Acord 19/2007, de 20 de juny, pel qual s’aprova la liquidació del pressupost del Consell Social de la 
Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2006, segons l’establert al document CE 14/06-2007. 
 
Acord 20/2007, de 20 de juny, pel qual s’aproven els preus dels estudis propis de la Universitat Autònoma 
de Barcelona i de l’adequació del decret de preus dels serveis acadèmics universitaris a determinats estudis de 
la Universitat Autònoma de Barcelona per al curs acadèmic 2007-2008, segons consta en el document CE 
15/06-2007A.  
 
En el marc del Programa Oficial de Postgrau de la UAB per al curs 2007/2008, sol·licitar al Govern de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, la modificació del 
preu per crèdit del Màster en Gestió Aeronàutica a 52 euros/crèdit, el qual segons consta en el document CE 
15/06-2007B suposa un 29,86% del cost dels estudis. 
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Acord 21/2007, de 20 de juny, pel qual s’aprova l’adhesió de la Universitat Autònoma de Barcelona a la 
“Asociación Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas Españolas”, que comporta el 
pagament d’una quota anual que actualment és d’import 3.000 euros, i la delegació de la representació de la 
UAB davant dels òrgans de la Conferencia en la Presidenta del Consell Social de la UAB i, en el seu cas, el 
Vicepresident o vocal que correspongui, en substitució de la primera, segons l’establert al document CE 16/06-
2007. 

Acord 22/2007, de 20 de juny, pel qual s’aproven  les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB 
corresponents al primer trimestre de l’exercici 2007, segons l’establert al document CE 17/06-2007. 

Acord 23/2007, de 20 de juny, pel qual s’aproven les tarifes corresponents al curs 2007-2008 del Servei de 
Llengües, segons l’establert al document CE 18/06-2007. 

Acord 24/2007, de 20 de juny, pel qual s’aproven les tarifes corresponents al curs 2007-2008 de Treball 
Campus, segons l’establert al document CE 19/06-2007. 

 
I.2.2. Comissió Acadèmica 
 
Acord 09/2007, de 12 de juny, pel qual s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la 
proposta de vinculació de l'Escola Superior de Comerç i Distribució (ESCODI) a la Universitat Autònoma de 
Barcelona, per a la impartició del títol propi de Graduat en Direcció de Comerç i Distribució, segons el document 
CA 5/06-2007. 
 
Acord 10/2007, de 12 de juny, pel qual s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la 
proposta de creació del títol propi de Graduat en Direcció de Comerç i Distribució, segons el document CA 5/06-
2007. 
 
Acord 11/2007, de 12 de juny, pel qual s’acorda Informar favorablement les concessions de les sol·licituds 
de convocatòria de gràcia, dels senyors i senyores esmentats a l’acta de la sessió, perquè es matriculin en el 
curs 2007-2008. 
 
 
I.2.3. Comissió Societat-Universitat 
 
Acord 6/2007, de 25 de juny, pel qual s’acorda: 
 
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la següent proposta d’acord, segons l’establert en el 
document CS-U 01/06-2007: 
 
• Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 

(AQU Catalunya) i la Universitat Autònoma de Barcelona i el Consell Social de la UAB per a la realització i 
finançament de la tercera edició de l’avaluació de la inserció dels graduats en el món laboral, d’acord amb 
les següents consideracions: 

 
c) El Consell Social i la Universitat Autònoma de Barcelona, sobre l’ús de les bases de dades i la difusió de 

la informació dels estudis d’inserció laboral, coincideixen en la importància de: fer disponibles tan a les 
universitats com als consells socials la totalitat de la base de dades d’inserció laboral i els informes 
segregats per universitat per àrea, subàrea i ensenyament; integrar la base de dades d’inserció laboral 
a UNEIX; i cedir la base de dades a la comunitat científica de les 7 universitats que han participat en 
l’estudi, sense identificar les universitats, d’acord amb un compromís de publicació i revertir-ho a AQU 
Catalunya i als Consells Socials. 

 
d) El Consell Social de la UAB, en el marc Conveni de Col·laboració entre l’AQU Catalunya i la Universitat 

Autònoma de Barcelona i el Consell Social de la UAB, contribuirà al finançament del projecte mitjançant 
l’aportació de 18.000 euros. 

 
• Autoritzar la presidenta del Consell Social i el rector de la UAB, o les persones en qui deleguin 

respectivament, perquè realitzin els actes que siguin necessaris i formalitzin els documents que siguin 
pertinents per tal de fer efectiu el que disposa aquest acord. 
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Acord 7/2007, de 25 de juny, pel qual s’ aprova la memòria d’activitats del Consell Social de la UAB per al 
període juliol 2006-juny 2007, segons l’establert al document CS-U 02/06-2007. 
 
Acord 8/2007, de 25 de juny, pel qual s’ aproven els criteris per a la composició dels assistents a les 
activitats realitzades pel Consell Social en el marc del Programa Universitat-Societat, segons l’establert al 
document CS-U 03/06-2007. 
 
 
I.3. Consell de Govern 
 
Acord 26/2007, de 7 de juny, pel qual s'acorda ampliar l'abast i les funcions de l'Observatori per a la 
Igualtat, en els termes següents: 
 
Primer: Ampliar l'abast de l'Observatori per a la Igualtat, el qual es defineix com una entitat de suport i 
seguiment de les polítiques d'igualtat, justícia i solidaritat que, per al conjunt de la comunitat universitària i en 
general per a la societat, ha de desenvolupar la Universitat Autònoma de Barcelona en el marc del que disposen 
els articles 3 i 8 dels seus Estatuts.  
 
En coherència amb el paràgraf anterior, l'activitat de l'Observatori haurà de tenir un caràcter transversal i 
abastar tot allò relatiu a les esmentades polítiques d'igualtat, justícia i solidaritat. El seu camp d'actuació 
s'orientarà preferentment als col·lectius que es puguin veure desafavorits per raons de sexe, d'incorporació a 
noves cultures i societats i per qualsevol tipus de discapacitat i situació econòmica i social. 
 
Segon: Establir com a principals funcions de l'Observatori les següents: 
a) La realització d'estudis d'avaluació, seguiment i valoració del grau de compliment dels principis i polítiques 

que justifiquen la seva creació, per encàrrec d'algun òrgan de la universitat o per iniciativa pròpia.  
b) L'elaboració de propostes de plans d'actuació.  
c) La difusió de la informació que permeti fer visible les diferents formes de desigualtat i discriminació, i les 

actuacions encaminades a corregir-les.  
d) L'assessorament a col·lectius i/o òrgans de la universitat que ho sol·licitin. 
 
Tercer: Establir que la persona que exerceixi la direcció de l'Observatori per a la Igualtat sigui designada pel 
rector entre el personal acadèmic de la Universitat Autònoma de Barcelona que dediqui la seva recerca a temes 
de desigualtat social i, en particular, a l'estudi de la desigualtat de gènere.  
 
Quart: Encarregar a l'Equip de Govern i a la Gerència de la universitat que asseguri que, en desplegar-se 
l'Observatori, comptarà amb un Consell Assessor plural i divers, amb personal acadèmic i de suport suficient 
per exercir les seves funcions, amb una partida pressupostària explícita en el pressupost i, en funció d'objectius 
i de resultats, de finançament addicional mitjançant un acord intern. 
 
Acord 27/2007, de 7 de juny, pel qual s'acorda: 
 
1. Aprovar la creació, composició i funcions de la Comissió ad hoc d'E-Universitat, que tot seguit es transcriu: 
 

Naturalesa, funcions i composició de la Comissió Universitat Electrònica (E-Universitat) 
 
1. Raons de la proposta i naturalesa de la Comissió 
El Consell de Govern va decidir recentment, un cop rebut l’Informe final sobre el Pla de Sistemes de les TIC, 
donar per acabada la feina de la Comissió ad hoc. A més, durant l’any 2007 s’acaba la primera fase del 
projecte del Portal, amb els webs pilot per a les estructures bàsiques, la intranet per a estudiants, diversos 
aplicatius pendents i, en general, una millora i revisió global de la plataforma i de tot allò realitzat des de 
l’any 2004 a l’extranet i la intranet. 
 
L’any 2008, doncs, quan començarà la segona fase del Portal, convé disposar d’un instrument que permeti 
tenir una visió integral de les tasques relatives als usos de les tecnologies de la informació i de la 
comunicació en un horitzó de cinc o sis anys, articulades entorn d’un projecte basat ara en les tasques 
substantives de la universitat, la docència, la recerca i transferència de coneixements i el servei a la 
societat. L’element articulador ha de la ser la noció d’e-Universitat entesa com un element constructiu i 
complementari del model de funcionament actual, orientat a facilitar i recolzar la col·laboració, la 
compartició de coneixement, l’aprenentatge i el treball i la recerca en equip. I convé que en fer-ho es 
disposi d’un instrument que combini la cerca del màxim consens de la comunitat universitària, el destinatari 
del projecte, amb el necessari grau de coneixement tècnic i funcional dels assumptes que caldrà abordar. 
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En coherència, es proposa crear una comissió ad hoc, no permanent, del Consell de Govern. Per analogia 
amb el previst al reglament, el Consell de Govern n’aprova la composició, el mandat i les primeres tasques 
(amb calendari), en particular l’elaboració d’un pla pluriennal, i estableix que serà informat almenys un cop 
l’any dels treballs de la Comissió. 
 
2. Funcions i competències 
La Comissió E-Universitat té funcions assessores i de seguiment. Concretament, caldrà que almenys s’ocupi 
de: 
 
 Participar en l’elaboració del Pla pluriennal de l’e-universitat  
 Assessorar en el seu desplegament, en particular en la concreció dels objectius i actuacions anuals. 
 Avaluar i seguir la seva execució. 
 Elaborar informes per al Consell de Govern. 
 D’altres que li puguin ser encomanades per l’Equip de Govern i/o el Consell de Govern, o que es derivin 

de la implementació de les anteriors. 
 
3. Composició  
La Comissió estarà formada per un nombre màxim de 18 persones, distribuïdes de la forma següent: 
 

 4 membres nats: 
 
- El secretari general, que la presideix 
- El delegat del rector per a l’OAID i el projecte d’e-universitat (podrà  presidir-la per delegació del SG) 
- El director de Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
- El director del Servei de Biblioteques. 
 

 7 membres del personal acadèmic: 
 
- 2 directors de departament, un vinculat a l’àmbit de l’enginyeria de les comunicacions  i un altre a 
l’àmbit de ciències experimentals. 
- 2 degans, un vinculat a l’àmbit de la comunicació i un altre al de les tecnologies de la informació i la 
comunicació. 
- 2 coordinadors de titulació, un vinculat a l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació i un 
altre del de les ciències socials i humanitats. 
- 2 membres del col·lectiu vinculats als àmbits de ciències socials i/o humanitats. 
 

 4 estudiants: 
 
- 2 de titulacions de grau, un dels quals d’estudis de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la 
comunicació. 
- 2 de postgrau, un dels quals d’estudis de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació. 
 

 3 membres del personal d’administració i serveis: 
 
- 1 de l’àmbit de registre i certificació digital. 
- 1 de  l’àmbit del Suport Informàtic Distribuït (SID). 
- 1 de l’àmbit de les administracions de centre. 
 
4. Calendari i compromisos 
El secretari general presentarà a la sessió de juliol del Consell de Govern una proposta de membres d’acord 
amb la composició proposada per a la seva validació. 
La Comissió es constituirà i iniciarà les seves tasques el mes de setembre de 2007. 
 
En un termini màxim de 3 mesos haurà d’haver consensuat un pla pluriennal sobre la UAB com a e-
universitat, que contempli la visió, la missió, els objectius i actuacions i els recursos econòmics que caldrà 
esmerçar. 
 
Aquest Informe serà presentat al Consell de Govern per al seu debat i validació. 
 
Cada any, la Comissió elaborarà un Informe de seguiment del pla pluriennal, que presentarà al Consell de 
Govern. 
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2. Autoritzar el secretari general per fer els tràmits necessaris per a portar a terme aquest acord. 
 
 
Acord 28/2007, de 7 de juny, pel qual s'acorda aprovar els títols nous de postgrau propis següents: 
 

Títols nous de postgrau propis 
 

 
* Títol nou intermig en un pla d'estudis d'un màster de renovació 
 
Acord 29/2007, de 7 de juny, pel qual s'acorda: 
 
Primer.- 1. Autoritzar la cessió d'ús d'una parcel·la de 6.170,83m2 al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, 
en règim de concessió administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 22 del Text Refós de la Llei del 
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2002 de 24 de desembre, i els articles 
93 y 137,4,b de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas. 
 
2. La descripció de la parcel·la és la següent: 
 

Porció de parcel·la de 6.170,83 m2, situada geogràficament en la zona sud-est del Campus, entre la 
parcel·la de la zona esportiva (piscina coberta del S.A.F, pistes) i el vial que la separa de la parcel·la del 
LGAI (APPLUS), i sota el futur vial que la separarà de la parcel·la cedida al CSIC per la construcció del 
nou edifici “C.R.A.G”. 
La parcel·la té forma rectangular de base paral·lela a l'eix longitudinal dels edificis històrics “B i C” de 
68.00 mls. L’altura perpendicular a la base i paral·lela a la vorera del vial que va a la Facultat de 
Medicina de 90.75 mls.  
 
Aquesta parcel·la forma part i coincideix amb la parcel·la urbanística de 6.170,83 m2 definida com a “IIy” 
en el document  de “Modificació puntual del PERI per a la concreció dels usos i edificació en els terrenys 
de la UAB front de l’autopista AP-7” redactat per l’arquitecte Eduard Bru i que ha estat aprovat 
inicialment per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès el 27 de desembre de 2005 i posteriorment de 
forma definitiva tant per l’Ajuntament com per la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat de 

Curs acadèmic 2006-07     

Diploma de Postgrau – Nova creació    

Proposta de Diploma de 
Postgrau 

Centre responsable Director/s nº crèdits  Com. Afers Acadèmics 

Innovación empresarial 
(títol interuniversitari 
UA-UAB-UCIII) 

Dep. Economia de l'Empresa 
(Instituto Universitario de 
Posgrado) 

Carlos Guallarte 33 ECTS 29/05/2007 

* Assessoria d'inversions 
financeres  

EP / EUEE de Sabadell i 
Socials 

César Villazón 22,5 29/05/2007 

      
Curs acadèmic 2007-08      

Màster - Canvi de títol      

Proposta de títol, nova 
Títol aprovat 
anteriorment 

Centre 
responsable 

Director/a 
nº de 

crèdits 
Com. Afers 
Acadèmics 

Direcció d'entitats i 
divisions financeres 

Direcció d'oficines financeres Escola de Postgrau Lluís Jovell 60 29-5-07 

MBA en màrqueting, 
vendes i distribució  

MBA en màrqueting i direcció 
de la distribució 

Escola de Postgrau Lluís Jovell 80 29-5-07 

Diploma de Postgrau - Canvi de títol     

Títol proposat 
Títol aprovat 
anteriorment 

Centre 
responsable 

Director/a 
nº de 

crèdits 
Com. Afers 
Acadèmics 

Infermeria de nova 
generació: habilitats 
biopsicosocials per al canvi 

Infermeria de nova 
generació: eines pel canvi 

EU Infermeria Creu 
Roja 

Adoración 
Rejón 

18 29-5-07 

Dependència i atenció 
domiciliària 

Atenció domiciliària 
EU Ciències de la 
Salut  

Imma 
Ubiergo 

21 29-5-07 
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Catalunya;en la que es defineix una ocupació màxima de 2.400 m2, una superfície construïda de 5.000 
m2 (sobre rasant), amb una altura màxima de PB + 3P.sobre una sub-parcel·la rectangular, que 
coincident amb el vèrtix superior dret de la parcel·la IIy mesura de costats 56,00 mls i 42,87 mls. 

 
3. El Consorci de la Zona Franca de Barcelona haurà de destinar l'esmentada parcel·la a la construcció d’un 
edifici d’oficines que es destinarà a acollir diferents unitats i equips de recerca i desenvolupament, tant 
d’empreses com de la pròpia UAB i de la seva esfera, amb l’objectiu de facilitar la realització de projectes i 
tasques de transferència tecnològica. Qualsevol canvi que pugui afectar a la naturalesa jurídica del 
concessionari o als objectius de la concessió, haurà de ser autoritzat per la Universitat. La construcció i el 
finançament de l'obra serà a càrrec del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. 
 
4. El dret de concessió tindrà una durada de 30 anys, comptats des de la data de finalització de les obres. 
 
Segon.- Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els 
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar 
compliment a aquest acord. 
 
Tercer.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, de conformitat amb el que disposa l'art. 
207.2 dels Estatuts de la UAB i la resta de normativa vigent. 
 
 
Acord 30/2007, de 7 de juny, pel qual s'acorda aprovar la proposta d'adhesió al codi de conducta del Comitè 
Espanyol Universitari de Relacions Internacionals (CEURI), que tot seguit es transcriu: 
 

Código de conducta de las Universidades en materia de cooperación al desarrollo 
 
PREÁMBULO 
 
A lo largo de los últimos años, las Universidades han ido asumiendo un creciente protagonismo en la 
cooperación al desarrollo, poniendo en marcha un amplio abanico de actividades encaminadas a favorecer la 
solidaridad de los distintos sectores de la comunidad universitaria, tanto con Universidades como con otras 
instituciones y colectivos sociales de distintos países. 
 
Ello se inscribe en el proceso abierto en los últimos años de ampliación del número y el tipo de agentes sociales 
que se han ido sumando a las labores solidarias de carácter internacional, en favor de una mayor equidad y de 
un desarrollo humano y sostenible en el mundo. De un contexto en el que sólo unas cuantas organizaciones 
sociales especializadas (las conocidas como ONGD) estaban dedicadas a esta tarea, se ha pasado a otro en el 
que, además de un fuerte incremento de éstas, se ha producido la incorporación de muchas otras instituciones 
y colectivos sociales, que han comenzado a poner en marcha programas y proyectos de cooperación al 
desarrollo en distintos campos y en muy diversos países. 
 
Todo ello ha dado lugar a una diversificación muy grande de las actuaciones en el campo de la cooperación, de 
los métodos de trabajo, y hasta de los objetivos específicos de los diferentes proyectos y programas. En este 
contexto, no es de extrañar que hayan surgido contradicciones y problemas en la manera de entender la 
cooperación al desarrollo, tanto en las organizaciones de más larga trayectoria en este terreno (las ONGD), 
como en otras que se han ido incorporando a esta tarea. 
 
Como consecuencia de todo ello, y en aras a preservar el carácter solidario de la cooperación al desarrollo, así 
como su objetivo de contribuir expresamente a la equidad, el desarrollo humano y la sostenibilidad, se ha 
hecho cada vez más necesario contar con referencias claras para orientar el trabajo en cooperación, que sirva 
al mismo tiempo para llamar la atención sobre posibles prácticas incompatibles con el carácter solidario de la 
misma, o con los objetivos antes mencionados. 
 
Fruto de esta reflexión, distintas instituciones u organizaciones sociales han ido dotándose de diversos 
instrumentos tendentes a orientar su trabajo, en forma de Códigos de Conducta, Guías de Responsabilidad 
Social, de Transparencia y Buenas Prácticas, y otras similares. En el caso de las ONGD, estas aprobaron en 
1997 el conocido como Código de Conducta de las ONG de Desarrollo que, desde entonces ha sido la referencia 
básica a través de la cual enjuiciar y valorar, desde un punto de vista ético, el trabajo desarrollado por las 
mismas. 
 
En el caso de las Universidades, la gran magnitud alcanzada por las acciones de cooperación internacional de 
las mismas ha puesto sobre la mesa la necesidad de acotar con mayor precisión el campo específico de la 
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Cooperación Universitaria al Desarrollo, en aras a preservar el carácter solidario de la misma, tanto en sus 
objetivos como en los métodos de trabajo empleados, así como para enfatizar que su fin último debe ser el 
desarrollo sostenible del país con el que se coopera.   
 
Esta preocupación ha estado presente en todos los debates habidos desde que, en 1999, las universidades 
españolas abordaran la elaboración de la ESCUDE (Estrategia de Cooperación Universitaria al Desarrollo), 
reconociéndose la importancia de esta cuestión para el fortalecimiento y la legitimación del trabajo solidario de 
las Universidades. 
 
En base a todo lo anterior, las Universidades españolas, a través de la Comisión de Cooperación al Desarrollo 
adscrita al CEURI-CRUE, decidió en su reunión de Castellón de marzo de 2005 poner en marcha un proceso 
orientado a la elaboración de un Código de Conducta de las Universidades en materia de cooperación al 
desarrollo.  
 
El mismo, dividido en 6 apartados y 31 artículos, representa la voluntad compartida por parte de las 
Universidades que integran la CRUE de acomodar la Cooperación Universitaria al Desarrollo a las pautas que en 
él se establecen.  
 
En todo caso, este código deberá ser ratificado por los órganos de gobierno correspondientes en cada 
Universidad, que podrán adherirse al mismo como símbolo del compromiso solidario de la misma y de su 
voluntad de ajustar las actividades de cooperación al desarrollo a los procedimientos y criterios éticos 
contemplados en él. 
 
PARTE PRIMERA:  
 
Principios y objetivos de la Cooperación Universitaria al Desarrollo 
 
Artículo 1 
La participación de las Universidades en la cooperación internacional al desarrollo descansa en la consideración 
de este último como un proceso de progreso y cambio social, económico, político, cultural, tecnológico, etc. 
que, surgido de la voluntad colectiva, requiere la organización participativa y el uso democrático del poder por 
los miembros de una colectividad.  
 
Artículo 2 
La Cooperación Universitaria al Desarrollo considera la pobreza como una situación de privación de los 
elementos esenciales necesarios para que el ser humano pueda vivir y desarrollarse con dignidad, y se plantea 
su erradicación como uno de sus fines prioritarios. 
 
Artículo 3 
Desde esta perspectiva, el desarrollo humano y sostenible se entiende como aquél capaz de crear condiciones 
de equidad que abran más y mejores oportunidades de vida digna a las personas para que desplieguen todas 
sus potencialidades, y capaz de preservar al mismo tiempo para las generaciones futuras los recursos naturales 
y el acervo cultural. 
 
La humanidad no puede afrontar los retos del futuro si no es aprovechando el potencial de las poblaciones más 
desfavorecidas, hoy limitado por la penuria de su situación. 
 
Artículo 4 
La educación de las personas y, dentro de ella, la educación superior, es un componente fundamental del 
proceso de ampliación de oportunidades y libertades de las personas y las sociedades. En consecuencia, el 
fortalecimiento de los sistemas universitarios y el fomento del acceso a los estudios universitarios constituye un 
objetivo esencial de la Cooperación Universitaria al Desarrollo. 
 
Es igualmente objetivo de la Cooperación Universitaria al Desarrollo la colaboración para solventar las 
dificultades y contradicciones asociadas a los procesos de erradicación de la pobreza y de desarrollo, 
fomentando el avance en áreas de investigación apropiadas a dichos objetivos. 
 
Artículo 5 
La equidad de género y el fortalecimiento de las capacidades y autonomía de las mujeres son consustanciales al 
desarrollo humano y, al mismo tiempo, condiciones para el logro de los objetivos globales del desarrollo, por lo 
que constituyen una referencia básica de la Cooperación Universitaria al Desarrollo. 
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Artículo 6 
La Cooperación Universitaria al Desarrollo se basa asimismo en la consideración de que la sostenibilidad 
medioambiental y los derechos de las futuras generaciones son parte indispensable de los proyectos orientados 
a la promoción del desarrollo. 
 
Artículo 7 
La paz, la democracia y el respeto a los derechos humanos constituyen fundamentos básicos de cualquier 
proceso orientado a la promoción de un desarrollo humano y sostenible, por lo que son asimismo objetivos 
esenciales de la Cooperación Universitaria al Desarrollo. 
 
Las Universidades suscriben plenamente los principios de apropiación, alineación y armonización de las políticas 
de cooperación al desarrollo, según los cuales los procesos de desarrollo deben ser establecidos y liderados por 
los propios beneficiarios a través de sus instituciones e iniciativa, con el apoyo que suponen los recursos y 
acciones de la cooperación. 
 
PARTE SEGUNDA:  
 
Identidad de la Cooperación Universitaria al Desarrollo 
 
Artículo 8 
La Cooperación Universitaria al Desarrollo constituye una actividad diferenciada de otras orientadas de modo 
general a la internacionalización de la Universidad o a la cooperación internacional entre Universidades, y 
fundamenta su identidad en los valores solidarios que le caracterizan.  
La Cooperación Universitaria al Desarrollo enriquece humana y académicamente a las personas que en ella 
participan y a las Universidades a las que pertenecen. La colaboración desinteresada y el compromiso solidario 
de la comunidad universitaria es una seña de identidad de dicha actividad. 
 
Artículo 9 
De acuerdo a lo anterior, se entiende la Cooperación Universitaria al Desarrollo como el conjunto de actividades 
llevadas a cabo por la comunidad universitaria y orientadas a la transformación social en los países más 
desfavorecidos, en pro de la paz, la equidad, el desarrollo humano y la sostenibilidad medioambiental en el 
mundo, transformación en la que el fortalecimiento institucional y académico tienen un importante papel. 
 
Artículo 10 
La cooperación al desarrollo de las universidades, al igual que la de otras instituciones y agentes sociales, 
constituye una actividad inserta en el contexto de las relaciones internacionales y en estrecha relación con las 
políticas globales que determinan los procesos de desarrollo, sobre las que pretende influir. Ello requiere una 
coherencia general entre los objetivos de largo plazo y las acciones concretas que se llevan a cabo, así como 
entre los resultados perseguidos y los medios empleados. 
 
Artículo 11 
La labor de la Universidad en el campo de la cooperación al desarrollo se encuentra estrechamente vinculada a 
su ámbito natural de actuación: la docencia y la investigación, cuestiones que son esenciales tanto para la 
formación integral de los estudiantes como para una mejor comprensión de los problemas que amenazan la 
consecución de un desarrollo humano y sostenible a escala universal. 

 
Además, el fortalecimiento institucional de los sistemas universitarios (mediante transferencia de conocimientos 
y tecnología, infraestructuras, entrega de equipos y otros recursos, etc.) y el asesoramiento y apoyo técnico a 
programas de desarrollo (especialmente los relacionados con la educación superior y aquellos en los que las 
capacidades científicas y críticas universitarias puedan suponer un valor añadido), junto con la sensibilización 
de la comunidad universitaria, constituyen ámbitos prioritarios del trabajo de la Universidad en este campo. 
 
Artículo 12 
La cooperación al desarrollo es parte esencial del compromiso social de la Universidad y como tal no puede 
entenderse como una actividad extraacadémica ni restringida a compromisos individuales, sino integrada en el 
conjunto de actividades que le son propias.  
 
Ello implica que la Universidad debe comprometerse institucionalmente con esta tarea, apoyándola con medios 
técnicos, humanos, y financieros, sin que la misma deba recaer únicamente en aquellos colectivos más 
sensibilizados, o ser considerada como una opción moral de carácter individual, al margen de las actividad 
académicas e institucionales.  
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Artículo 13 
Las Universidades deberán realzar la identidad e importancia de las actividades de la Cooperación Universitaria 
al Desarrollo, mediante su consideración estatutaria como objetivo propio del trabajo universitario, su inclusión 
en los planes estratégicos, la creación de órganos institucionales de promoción y gestión de la misma, y la 
existencia de instrumentos y dotación presupuestaria para su ejecución. 
 
PARTE TERCERA:  
 
Participación e implicación de la comunidad universitaria  
 
Artículo 14 
La Cooperación Universitaria al Desarrollo debe procurar la máxima implicación posible del conjunto de la 
comunidad universitaria. En este sentido, todos los miembros y sectores de la misma (estudiantes, PDI y PAS) 
deben ser llamados a participar de las actividades que forman parte de la estrategia de cooperación al 
desarrollo de la propia Universidad, sin que estas puedan ser patrimonializadas por unos u otros colectivos de 
dicha comunidad.   
 
La Cooperación Universitaria al Desarrollo se legitima y fortalece en la medida en que logra incorporar a la 
misma a nuevos sectores de la comunidad universitaria y se difunde como actividad habitual de las distintas 
estructuras universitarias. 
 
Artículo 15 
La participación de los miembros de la comunidad universitaria  en el marco de la Cooperación Universitaria al 
Desarrollo deberá realizarse con carácter voluntario y  sin finalidad lucrativa, aunque tampoco debe suponer  
discriminación económica alguna para quienes trabajen en ellas. 

 
Artículo 16 
La participación de la comunidad universitaria en la cooperación al desarrollo, aún dentro de la señalada 
voluntariedad, podrá ser reconocida como parte del quehacer propio de los distintos miembros de la comunidad 
universitaria, en tanto que aportación institucional de la Universidad a la sociedad, estimulando la misma de 
manera que no suponga discriminación académica alguna  para las personas que  participan en ella. 
 
Artículo 17 
Para ello, las Universidades estudiarán las fórmulas necesarias para el reconocimiento académico de las 
actividades propias de la cooperación al desarrollo que lleve a cabo el personal docente e investigador, 
impulsando líneas de investigación en sus áreas de actividad, favoreciendo la implantación de asignaturas y 
líneas curriculares, estableciendo, dentro de sus posibilidades, los procedimientos adecuados que permitan el 
desplazamiento a otros países para participar en proyectos de cooperación, incentivando la normalización de 
dichas actividades entre las habituales de este personal, y considerando la  posibilidad de incluir un apartado de 
Actividades de cooperación al desarrollo en el ámbito universitario en el modelo de CV de las Universidades.  
 
Así mismo, las Universidades podrán impulsar mecanismos que valoren la participación en proyectos y 
actividades de cooperación al desarrollo, estimulando su calidad de manera análoga y con similares indicadores 
y procedimientos de evaluación o acreditación que los empleados en la valoración de los méritos docentes, 
investigadores o de gestión institucional. 
 
Artículo 18 
Con igual propósito, las Universidades podrán facilitar la incorporación del personal de administración y 
servicios a las actividades de cooperación al desarrollo, permitiendo su participación en las mismas sin merma 
de sus derechos laborales, y estableciendo fórmulas que, de acuerdo con la normativa legal aplicable, permitan 
su desplazamiento a otros países cuando se requiera su contribución y/o asesoramiento técnico en proyectos y 
programas de cooperación que aquellas lleven a cabo. 
 
Artículo 19 
Por lo que se refiere al alumnado, las Universidades deberán estimular su incorporación a las actividades de 
cooperación al desarrollo, favoreciendo la creación de ONGD universitarias, el asociacionismo estudiantil y el 
voluntariado en estas materias, y valorando adecuadamente este trabajo mediante créditos, al igual que se 
hace con otro tipo de actividades.  

 
Artículo 20 
Además de la propia e imprescindible aportación institucional, las Universidades facilitarán el compromiso 
financiero de los distintos miembros de la comunidad universitaria para apoyar las actividades de cooperación 
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al desarrollo, mediante fórmulas que permitan contribuir de forma solidaria al impulso de las mismas, tales 
como las inspiradas en el 0,7% u otras formas de aportación económica voluntaria. 
 
PARTE CUARTA:  
 
Relación de las Universidades con las instituciones contraparte en otros países   
 
Artículo 21 
La cooperación al desarrollo debe entenderse como intercambio y enriquecimiento mutuo de las partes que 
participan en la misma, al margen de imposiciones o actitudes paternalistas. Desde esta perspectiva, la 
aproximación de las Universidades a la cooperación al desarrollo debe basarse en el respeto institucional hacia 
sus contrapartes y en la búsqueda de compromisos de trabajo acordes con su libre voluntad.   
 
Artículo 22 
Los acuerdos de cooperación que se establezcan con las Universidades e instituciones contrapartes deberán 
basarse en criterios de participación democrática y transparencia, procurando la más amplia intervención de los 
distintos sectores implicados a la hora de establecer objetivos y pautas de actuación. 
 
Artículo 23 
La Cooperación Universitaria al Desarrollo debe basarse en criterios de estabilidad y sostenibilidad de las 
acciones llevadas a cabo, para lo cual las Universidades habrán de procurar el establecimiento de vínculos de 
colaboración sólidos y estables con sus contrapartes, evitando la dispersión de actividades o el carácter puntual 
y esporádico de las mismas. 
 
Artículo 24 
Las Universidades deberán establecer, de mutuo acuerdo con sus contrapartes, instrumentos de gestión y 
evaluación compartidas de los proyectos y programas puestos en marcha, favoreciendo la reflexión conjunta 
sobre lo realizado y/o la adecuación de acciones y objetivos a las nuevas necesidades que eventualmente 
pudieran plantearse. 
 
PARTE QUINTA:  
 
Relación de las Universidades con el tejido social de la cooperación 
 
Artículo 25 
La Cooperación Universitaria al Desarrollo se inscribe en el esfuerzo global que instituciones y organizaciones 
sociales realizan a favor de un compromiso solidario capaz de contribuir al avance del desarrollo humano y la 
sostenibilidad en el mundo.  
 
Desde esa perspectiva, las Universidades deben favorecer el establecimiento de un diálogo fluido y de 
mecanismos de coordinación de esfuerzos con el resto de agentes sociales de la cooperación, entendiendo ésta 
de modo complementario y no competitivo, y buscando en consecuencia el apoyo mutuo y la conjunción de 
esfuerzos con los mismos. 
 
Artículo 26 
Las características específicas de la institución universitaria hacen que esta tenga recursos técnicos y humanos 
de gran importancia para el impulso de la cooperación al desarrollo. Por ello, las universidades deberán buscar 
fórmulas que permitan poner sus conocimientos y capacidades al servicio de las estrategias generales de 
cooperación y de las necesidades de los proyectos y programas impulsados por otros agentes sociales. 
 
Artículo 27 
La sensibilización de la comunidad universitaria hacia la solidaridad internacional y en pro de un desarrollo 
humano sostenible constituye un importante campo de  colaboración con otras instituciones y agentes sociales. 
En este sentido, las Universidades deberán mostrarse abiertas a las experiencias aportadas por dichas 
instituciones y agentes, fomentando su presencia en los centros universitarios, la exposición y explicación de 
sus actividades y la participación de los mismos en los programas de sensibilización que se lleven a cabo. 
 
Artículo 28 
El apoyo que las Universidades puedan prestar a otros agentes sociales para sus actividades en el campo de la 
cooperación al desarrollo no debe servir de eximente para una menor implicación de las mismas en esta tarea. 
Por el contrario, dicho apoyo debe ir paralelo a la asunción por parte de la universidad de sus propios 
compromisos en esta materia, en el ejercicio de la responsabilidad social que como institución le corresponde. 
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PARTE SEXTA:  
 
Aplicación, difusión y cumplimiento del Código de Conducta 
 
Artículo 29 
Las Universidades, a través de sus Órganos de Gobierno, podrán adherirse de manera individualizada al 
presente Código de Conducta, decisión que deberá ser comunicada posteriormente a la CRUE para 
conocimiento del resto de Universidades. 
 
Artículo 30 
Cada Universidad, una vez suscrito el presente Código de Conducta, se responsabiliza de su difusión entre su 
respectiva comunidad universitaria por todos los medios necesarios y suficientes para que esta conozca y 
debata las implicaciones del mismo en el trabajo de cooperación universitaria al desarrollo, y designará un 
órgano para el seguimiento de su aplicación.   
 
Artículo 31 
El cumplimiento del presente Código de Conducta por parte de aquellas Universidades que se adhieran al 
mismo será objeto de valoración interna por parte de un órgano designado para ello por la Universidad; su 
dictamen será independiente y público, y por iniciativa de la misma Universidad podrá ser sometido a contraste 
externo por parte de personal experto o de agencias de calidad de reconocido prestigio. 
 
 
Acord 31/2007, de 7 de juny, pel qual s'acorda: 
 
1. Ratificar l'aprovació del Reglament de la Facultat de Biociències, que tot seguit es transcriu: 
 

Reglament de la Facultat de Biociències 
 
TÍTOL PRIMER. NATURALESA, COMPOSICIÓ, ESTRUCTURA I FUNCIONS  
 
Article 1. Denominació i finalitat  
La Facultat de Biociències és el centre encarregat de l'organització dels ensenyaments i dels processos 
acadèmics, administratius i de gestió dels estudis encaminats a l'obtenció de títols universitaris de grau i de 
postgrau, homologats o propis, en l'àmbit de la ciència i la tecnologia que li siguin adscrits pels òrgans 
competents. 
 
Article 2. Règim jurídic  
La Facultat de Biociències, creada per l’Ordre EDU/434/2006, de 30 d'agost  DOGC núm. 4718 - 14/09/2006, 
es regeix per la legislació universitària vigent, pels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona i per 
aquest reglament.  
 
Article 3. Membres  
Són membres de la Facultat de Biociències:  

a) El personal acadèmic i el personal investigador en formació amb tasques docents a la Facultat.  
b) Els estudiants matriculats en els ensenyaments que s'hi imparteixen.  
c) El personal d'administració i serveis adscrit a la Facultat i el personal interfacultatiu que hi presta serveis 
(que es considera que pertany a la Facultat amb caràcter general).  

 
Article 4. Funcions  
Són funcions de la Facultat:  

a) Elaborar i revisar els seus plans d'estudis, d'acord amb les directrius dels òrgans de govern de la 
Universitat.  
b) Elaborar propostes de creació de noves titulacions i ensenyaments. i organitzar activitats de postgrau i de 
formació continuada.  
c) Organitzar, coordinar i supervisar les activitats docents i l'acompliment de les obligacions docents del 
professorat.  
d) Organitzar, coordinar i supervisar la gestió dels serveis de la seva competència.  
e) Proposar modificacions raonades de la relació de llocs de treball del personal d'administració i serveis de 
la Facultat, en els termes previstos al títol III dels Estatuts.  
f) Gestionar la dotació pressupostària i els mitjans personals i materials que tingui assignats.  
g) Establir relacions entre departaments i amb altres facultats o escoles per tal d'assegurar la coordinació de 
l'ensenyament i la racionalització de la gestió acadèmica i administrativa.  
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h) Formular als departaments suggeriments en matèria d'aplicació i desenvolupament dels plans d'estudis.  
i) Proposar al Consell de Govern, per raons d'eficiència docent, la creació, modificació i supressió de seccions 
que coordinin els ensenyaments adreçats a obtenir una o diverses titulacions.  
j) Expedir certificats acadèmics i gestionar els processos de matriculació, trasllat d'expedients, 
convalidacions i altres processos de gestió acadèmica. 
k) Promoure la millora de la qualitat de la docència i participar en els processos d'avaluació d'aquesta.  
l) Col·laborar amb entitats públiques i privades en el desenvolupament de les activitats de formació i de 
perfeccionament de la professió dels seus membres, així com promoure activitats culturals, formatives i 
d'extensió universitària.  
m) Promoure la participació dels seus membres en els òrgans de representació de la Facultat.  
n) Servir de canal d'informació, de representació i de participació dels membres de la comunitat universitària 
en el govern de la Universitat i donar a conèixer la Facultat i les seves activitats a la societat.  
o) Proposar als òrgans de govern la formalització de convenis amb altres institucions.  
p) Participar en el procés de creació, modificació i supressió de facultats i escoles, i dels departaments que 
imparteixin docència a la Facultat.  
q) Exercir qualsevol altra funció que els Estatuts, els reglaments de la Universitat o la legislació vigent li 
atribueixin.  

 
Article 5. Estructura  
1. La Facultat de Biociències s'estructura en seccions per al seu funcionament intern.  
 
2. Són membres d'una secció:  

a) El personal acadèmic i el personal investigador en formació que imparteix docència en alguna de les 
assignatures dels plans d'estudis de la secció corresponent. D'acord amb això, un docent pot ser membre de 
més d'una secció.  
b) Els estudiants que cursin els plans d'estudis de la secció corresponent.  

3. Són funcions de la secció coordinar els ensenyaments adreçats a obtenir una o diverses titulacions i 
participar en tots els aspectes relacionats amb la impartició de la docència de la titulació o les titulacions 
corresponents.  
 
4. La Junta de Facultat pot proposar al Consell de Govern la creació, modificació o supressió d'una secció, a 
iniciativa del degà, de les seccions o dels departaments afectats.  
 
TÍTOL SEGON. ÒRGANS DE GOVERN I ALTRES ÒRGANS  
 
Article 6. Tipus d'òrgans 
1. Són òrgans de govern de la Facultat de Biociències:  

a) La Junta de Facultat  
b) la Junta Permanent  
c) el degà i el seu equip 

2. La Facultat també compta amb els òrgans següents:  
a) Les juntes de secció 
b) els coordinadors d'estudis 
c) la Junta Electoral de la Facultat 

 
CAPÍTOL PRIMER. LA JUNTA DE FACULTAT  
 
Article 7. Naturalesa  
La Junta de Facultat és el màxim òrgan col·legiat de govern de la Facultat. Es compon de representants del 
personal acadèmic, del personal investigador en formació, dels estudiants i del personal d'administració i 
serveis.  
 
Article 8. Composició 
1. La Junta de Facultat està formada, com a màxim, per 150 membres d'acord amb la composició següent:  

a) El degà —que la presideix—, els membres de l'Equip de Govern de la Facultat, els coordinadors d'estudis i 
l'administrador del centre. Aquests membres es descomptaran del còmput del col·lectiu corresponent.  
b) Una representació, no superior a 77, del personal acadèmic dels cossos docents universitaris de la 
Facultat, la qual es distribuirà proporcionalment entre els departaments, d'acord amb la docència impartida 
a la Facultat (que mai no pot ser superior a la plantilla teòrica de cada departament a la Facultat). Aquest 
professorat ha de representar, com a mínim, el 51 % dels membres de la Junta. Els departaments que 
imparteixen menys del 10 % del total de la docència de la Facultat es consideren equiparats a un sol 
departament als efectes de representació. En tot cas, s’ha de garantir la representació de qualsevol 
departament que imparteixi més del 15 % de la docència en alguna de les titulacions de la Facultat.  
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c) Una representació, no superior a 13, del personal acadèmic no funcionari i del personal investigador en 
formació que imparteixi docència a la Facultat, la qual es distribuirà segons el model de representació descrit 
a l'apartat anterior.  
d) Una representació, no superior a 45, dels estudiants de la Facultat, distribuïda proporcionalment per 
titulacions.  
e) Una representació, no superior a 15, del personal d'administració i serveis de la Facultat.  

 
2. Els procediments electorals per a escollir els membres electes de la Junta s’han de dur a terme d'acord amb 
les disposicions generals que estableix el Reglament electoral de la UAB i les normes específiques d'eleccions de 
la Facultat.  

a) Els membres no nats dels apartats b) i c) de l'article 8.1 s'han d’elegir en elecció única, en tantes 
circumscripcions electorals com departaments. Els departaments que imparteixen menys del 10 % del total 
de la docència de la Facultat es consideren integrats en una única circumscripció electoral.  
b) Per a elegir els membres no nats de l'apartat d) de l'article 8.1, la circumscripció electoral és la titulació.  
c) Per a elegir els membres no nats de l'apartat e) de l'article 8.1, la circumscripció electoral és la Facultat.  
d) La Junta de Facultat aprova, a proposta de la Junta Electoral de Facultat, el nombre de representants que 
corresponen a cada circumscripció i el procediment electoral. En tot cas, la distribució de representants ha 
de garantir la representació de cadascuna de les circumscripcions electorals.  

 
Article 9. Durada del mandat i cessament  
1. El mandat de la Junta de Facultat és de tres anys.  
 
2. Els representants dels estudiants que perdin aquesta condició durant els tres anys de mandat han de ser 
substituïts pels suplents corresponents. En el cas que quedin places vacants, podran ser elegits anualment.  
 
3. Els membres electes de la Junta de Facultat poden ser cessats després de tres absències injustificades a les 
reunions. En aquest supòsit han de ser substituïts pels suplents corresponents en l'ordre de proclamació que 
hagi determinat la Junta Electoral de Facultat. En cap cas els membres electes de la Junta de Facultat poden 
ser revocats pels seus electors.  
 
Article 10. Competències  
Són competències de la Junta de Facultat:  

a) Elaborar i aprovar el reglament de la Facultat.  
b) Convocar les eleccions a degà.  
c) Elegir i revocar el degà.  
d) Elaborar les polítiques d'actuació de la Facultat i vetllar-ne l'execució.  
e) Conèixer i supervisar l'actuació de l'Equip de Govern de la Facultat.  
f) Aprovar el pla docent, vetllar per l'organització de la docència i conèixer l'acompliment docent del 
professorat.  
g) Elaborar i aprovar les propostes de plans d'estudis.  
h) Participar en l'elaboració de propostes de creació de noves titulacions o de supressió de titulacions 
existents.  
i) Aprovar el pressupost anual i la rendició de comptes de l'aplicació d'aquest pressupost al final de cada 
exercici.  
j) Vetllar per l’administració correcta dels recursos, els serveis i els equipaments de la Facultat.  
k) Informar de la creació, modificació o supressió de departaments i de l'adscripció de centres que 
imparteixin les titulacions assignades a la Facultat.  
l) Resoldre, a proposta dels coordinadors d'estudis, els conflictes que puguin sorgir amb els departaments i 
les àrees de coneixement o especialitats relatius a l'adjudicació de la docència d'assignatures.  
m) Proposar el nomenament de doctors honoris causa.  
n) Crear una Junta Permanent.  
o) Crear comissions.  
p) Aprovar la proposta de creació, modificació o supressió de seccions.  
q) Aprovar els reglaments de les seccions.  
r) Conèixer i aprovar les propostes d'acords de col·laboració, d'intercanvi i de connexió de la Facultat amb 
altres organismes docents o professionals.  
s) Assumir qualsevol altra competència que li atribueixin els Estatuts i la resta de normes aplicables.  

 
Article 11. Funcionament  
1. Les reunions de la Junta de Facultat poden ser ordinàries o extraordinàries, i no poden tenir lloc durant el 
període de vacances. Durant la sessió s’han de suspendre les classes.  
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2. La Junta de Facultat s’ha de reunir en sessió ordinària, com a mínim, un cop l'any en període de classes, i en 
sessió extraordinària, quan la convoqui el degà, a sol·licitud d'un terç dels seus membres o per acord de la 
Junta Permanent.  
 
3. La petició de convocatòria extraordinària a instància d'un terç dels membres de la Junta de Facultat s'ha 
d'adreçar al degà per escrit i ha d’anar signada per tots els sol·licitants. L'escrit ha de contenir una justificació 
de la petició i la indicació dels assumptes que es proposen per a ser incorporats a l'ordre del dia. El degà ha de 
procedir a la convocatòria de la sessió durant els set dies següents al de la petició.  
 
4. Les convocatòries de la Junta de Facultat s’han de fer públiques amb l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de 
reunió, amb una antelació mínima de set dies, llevat dels casos d'urgència que l'Equip de Deganat consideri. En 
tot cas, les juntes extraordinàries s’han de convocar amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores.  
 
5. Perquè la constitució de la Junta sigui vàlida és necessària la presència, com a mínim, del degà i del secretari 
—o de qui els substitueixi— i de la meitat dels seus membres en primera convocatòria i, com a mínim, d'un 30 
% dels seus membres en segona convocatòria, transcorreguts 15 minuts.  
 
6. El degà pot nomenar un moderador entre els membres de la Junta. Cap membre no pot parlar sense haver 
demanat la paraula i haver-la obtingut del moderador. El moderador pot limitar el temps de les intervencions.  
 
7. Amb l’autorització prèvia del degà, qualsevol membre de la Facultat pot assistir, amb veu i sense vot, a les 
deliberacions de la Junta de Facultat. La sol·licitud s’ha de presentar per escrit al secretari de la Facultat, amb 
una antelació mínima de tres dies. A més, el degà pot convidar a assistir-hi, amb veu i sense vot, altres 
membres de la comunitat universitària o persones alienes en relació amb punts concrets de l'ordre del dia.  
 
8. L'ordre del dia de les sessions de la Junta el fixa el degà. Ha d'incloure, a més, les propostes presentades al 
secretari per:  

a) La Junta Permanent.  
b) Un 15 % de membres de la Facultat.  
c) Un 10 % de membres de la Junta de Facultat.  
d) La majoria absoluta d'una junta de secció.  

 
9. Les propostes fetes posteriorment a la notificació de la convocatòria s'han d’incloure a l'ordre del dia a l'inici 
de la sessió de la Junta, si la proposta d'incorporació rep el vot favorable de la meitat més un dels presents. 
Aquestes propostes s'han de trametre per escrit al secretari de la Facultat com a màxim dos dies hàbils abans 
que tingui lloc la sessió. El secretari les ha de comunicar a tots els membres de la Junta com a mínim un dia 
abans de la sessió.  
 
Article 12. Adopció d'acords  
1. Els acords poden adoptar-se per assentiment o per votació ordinària o secreta, d'acord amb les regles 
següents:  

a) Es consideren aprovades per assentiment les propostes que no suscitin cap oposició. Altrament s’ha de 
fer una votació ordinària, que es realitza aixecant la mà: en primer lloc, els que aprovin la proposta; a 
continuació, els que la desaprovin i, finalment, els que s'abstinguin.  
b) La votació ha de ser secreta en tots els assumptes referits a persones i quan així ho decideixi el degà o a 
sol·licitud del 20 % dels presents. En tot cas, l'elecció del degà ha de ser secreta.  
c) Per tal de poder adoptar un acord han de ser-hi presents, almenys, el 30 % dels membres de la Junta, a 
més del degà i el secretari (o de les persones que els substitueixin). 

 
2. Els acords, en cas de votació, s'adopten per majoria simple, la qual cosa no afecta els acords que, de 
conformitat amb les previsions específiques, s'han d'adoptar per majoria qualificada. 
 
3. No pot ser objecte d'acord cap assumpte que no figuri a l'ordre del dia.  
 
Article 13. Comissions  
1. La Junta de Facultat pot actuar en ple o en comissions.  
 
2. La Junta de Facultat i la Junta Permanent poden crear comissions a les quals poden assignar funcions 
específiques. Com a mínim s’han de crear les comissions que tractin dels afers acadèmics i dels afers 
econòmics.  
 



BOUAB Núm. 42          Juny del 2007 
 
 

_____________________________________________________ 
17 

3. La composició i el funcionament de les comissions els aproven la Junta de Facultat o, si escau, la Junta 
Permanent, a proposta de l'Equip de Deganat. En pot formar part qualsevol membre de la Facultat i/o, amb 
dret a veu però no a vot, personal aliè expert o implicat en l'activitat de la comissió.  
 
4. Les comissions creades a instàncies d'altres òrgans i relacionades amb la Facultat s'hi consideren igualment 
vinculades i han d'informar de les seves actuacions a l'Equip de Deganat.  
 
CAPÍTOL SEGON. LA JUNTA PERMANENT  
 
Article 14. Naturalesa  
La Junta Permanent, amb competències delegades de la Junta de Facultat, és l'òrgan ordinari de govern de la 
Facultat.  
 
Article 15. Composició  
1. La Junta Permanent està formada, com a màxim, per 50 membres d'acord amb la composició següent:  

a) El degà —que la presideix—, els membres de l'Equip de Govern de la Facultat, els coordinadors d'estudis i 
l'administrador del centre. Aquests membres s’han de descomptar del còmput del col·lectiu corresponent.  
b) Una representació, no superior a 26, del personal acadèmic dels cossos docents universitaris de la 
Facultat, la qual es distribueix proporcionalment entre els departaments segons el model de representació 
descrit a l'article 8.1.b.  
c) Una representació, no superior a 4, del personal acadèmic no funcionari i del personal investigador en 
formació que imparteixi docència a la Facultat, la qual es distribueix proporcionalment entre els 
departaments segons el model de representació descrit a l'article 8.1.c.  
d) Una representació, no superior a 15, dels estudiants de totes les titulacions de la Facultat, distribuïda 
proporcionalment per titulacions.  
e) Una representació, no superior a 5, del personal d'administració i serveis de la Facultat.  
f) En cada convocatòria d'eleccions a Junta de Facultat, aquesta ha de determinar el nombre de 
representants a la Junta Permanent que corresponen a cada circumscripció electoral. En tots cas, la 
distribució de representants ha de garantir la representació de cadascuna de les circumscripcions.  

 
2. Tots els membres de la Junta Permanent han de ser membres de la Junta de Facultat.  
 
3. Els membres de la Junta de Facultat escolliran els corresponents representants a la Junta Permanent, com a 
màxim 15 dies a partir de la proclamació dels resultats definitius de l'elecció dels membres de la Junta de 
Facultat, d'acord amb els criteris següents:  

a) El personal acadèmic dels cossos docents universitaris de cada departament escull els seus representants.  
b) El personal acadèmic no funcionari i el personal investigador en formació de cada departament escull els 
representants que li han estat assignats en la convocatòria d'eleccions.  
c) Els estudiants de cada titulació escullen els representants corresponents.  
d) El personal d'administració i serveis escull els representants corresponents.  

 
Article 16. Durada del mandat i cessament  
1. El mandat de la Junta Permanent és de tres anys.  
 
2. Els representants dels estudiants que perdin aquesta condició durant els tres anys de mandat han de ser 
substituïts pels suplents corresponents. En cas que quedin places vacants, poden ser elegits anualment.  
 
3. Els membres electes de la Junta Permanent poden ser cessats després de tres absències injustificades a les 
reunions. En aquest supòsit han de ser substituïts pels suplents corresponents en l'ordre de proclamació que 
hagi determinat la Junta Electoral de Facultat.  
 
Article 17. Competències  
La Junta Permanent té delegades totes les competències de la Junta de Facultat, excepte les especificades als 
apartats a), c), d) i n) de l'article 10 d'aquest reglament.  
 
Article 18. Funcionament  
1. Les reunions de la Junta Permanent poden ser ordinàries o extraordinàries, i no poden tenir lloc durant el 
període de vacances.  
 
2. La Junta Permanent s’ha de reunir en sessió ordinària, com a mínim, una vegada al trimestre, i en sessió 
extraordinària, quan la convoqui el degà o a sol·licitud d'un terç dels seus membres o del 15 % dels membres 
de la Junta de Facultat.  
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3. La petició de convocatòria extraordinària s'ha d'adreçar al degà per escrit i ha d’anar signada per tots els 
sol·licitants. L'escrit ha de contenir una justificació de la petició i la indicació dels assumptes que es proposen 
per a ser incorporats a l'ordre del dia. El degà ha de procedir a la convocatòria de la sessió durant els set dies 
següents al de la petició.  
 
4. Les convocatòries de la Junta Permanent s’han de fer públiques amb l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de 
reunió, amb una antelació mínima de set dies, llevat dels casos d'urgència que consideri l'Equip de Deganat. En 
tot cas, les juntes extraordinàries s’han de convocar amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores.  
 
5. Perquè la constitució de la Junta Permanent sigui vàlida és necessària la presència almenys del degà i del 
secretari —o de qui els substitueixi—, i de la meitat dels membres en primera convocatòria i, com a mínim, 
d'un 40 % dels membres en segona convocatòria.  
 
6. El gestor acadèmic ha d’assistir a les sessions com a assessor tècnic amb veu i sense vot. 
7. Amb l’autorització prèvia del degà, qualsevol membre de la Facultat pot assistir, amb veu i sense vot, a les 
deliberacions d’una determinada sessió de la Junta Permanent. La sol·licitud s’ha de presentar per escrit al 
secretari de la Facultat, amb una antelació mínima de tres dies. A més, el degà pot convidar a assistir-hi, amb 
veu i sense vot, altres membres de la comunitat universitària o persones alienes en relació amb punts concrets 
de l'ordre del dia.  
 
8. L'ordre del dia de les sessions de la Junta el fixa el degà. Ha d'incloure, a més, les propostes presentades al 
secretari per:  

a) Un 20 % de membres de la Junta Permanent.  
b) Un 15 % dels membres de la Junta de Facultat.  
c) La majoria absoluta d'una Junta de Secció.  

 
9. Les propostes fetes posteriorment a la notificació de la convocatòria s'han d’incloure a l'ordre del dia a l'inici 
de la sessió de la Junta si la proposta d'incorporació rep el vot favorable de la meitat més un dels presents. 
Aquestes propostes s'han de trametre per escrit al secretari de la Facultat com a màxim dos dies hàbils abans 
que tingui lloc la sessió. El secretari ho ha de comunicar a tots els membres de la Junta com a mínim un dia 
abans de la sessió.  
 
Article 19. Adopció d'acords  
1. Els acords poden adoptar-se per assentiment o per votació ordinària o secreta, d'acord amb les regles 
següents:  

a) Es consideren aprovades per assentiment les propostes que no suscitin cap oposició. Altrament s’ha de 
fer una votació ordinària, que s’ha de dur a terme aixecant la mà: en primer lloc, els que aprovin la 
proposta; a continuació, els que la desaprovin i, finalment, els que s'abstinguin.  
b) La votació ha de ser secreta en tots els assumptes referits a persones, quan ho decideixi el degà o a 
sol·licitud del 20 % dels presents.  
c) Per tal de poder adoptar un acord han de ser-hi presents, com a mínim, el 40 % dels membres de la 
Junta Permanent, a més del degà i el secretari (o les persones que els substitueixin).  

 
2. Els acords es prenen per majoria simple, excepte l'aprovació de les propostes dels plans d'estudis i les 
referents a l'apartat p) de l'article 10, que necessiten el vot favorable de la meitat més un dels presents.  
 
3. No pot ser objecte d'acord cap assumpte que no figuri a l'ordre del dia.  
 
CAPÍTOL TERCER. LA DEGANA O EL DEGÀ  
 
Article 20. Naturalesa i funcions  
El degà exerceix les funcions de direcció i gestió ordinària i té la representació del centre.  
 
Article 21. Elegibilitat  
1. El degà és elegit per la Junta de Facultat entre el professorat doctor adscrit a la Facultat que pertany als 
cossos docents universitaris.  
 
2. Per a ésser degà cal, a més, tenir dos anys d'antiguitat a la Universitat Autònoma de Barcelona.  
 
3. És causa d'incompatibilitat, a més de les d'inelegibilitat, ocupar simultàniament un altre càrrec unipersonal 
de govern.  
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Article 22. Elecció  
1. La convocatòria d'elecció del degà correspon, per delegació de la Junta de Facultat, a la Junta Permanent i 
s'ha de fer com a mínim 30 dies abans que expiri el mandat per al qual va ser elegit. La convocatòria ha d'anar 
acompanyada del calendari electoral, tot respectant les fases del procés electoral, llevat de la publicació i 
difusió del cens, i els terminis que s'estableixen en el títol I del Reglament electoral.  
 
2. La presentació de candidatures a degà s’ha de fer per escrit a la Junta Electoral de Facultat, en els termes 
que s'assenyalin a la convocatòria corresponent.  
 
3. Per a l'elecció del degà la Junta de Facultat s’ha de reunir en sessió extraordinària amb aquest únic punt a 
l'ordre del dia.  
 
4. Cada membre de la Junta disposa d'un sol vot, que s'ha d'exercir presencialment. L'exercici del vot és 
indelegable i no es pot efectuar anticipadament.  
 
5. Les paperetes de vot per a l'elecció del degà han de ser de vot a candidat o bé de vot en blanc.  
 
6. En el supòsit de diverses candidatures, es proclama degà el candidat que hagi obtingut la majoria absoluta. 
En el cas que cap candidat no hagi obtingut la majoria absoluta, s’ha de fer una segona votació entre els dos 
candidats que han obtingut més vots. En aquesta segona votació es proclama degà el candidat que obtingui la 
majoria simple de vots.  
 
7. En el supòsit d'una sola candidatura es fa una única votació i es proclama degà si aquest obté, almenys, la 
majoria simple de vots.  
 
Article 23. Durada del mandat i substitució  
1. El càrrec de degà té una durada de tres anys i la persona que l’ocupa pot ser reelegida per a un sol període 
consecutiu. 
 
2. En cas d'absència o malaltia, el degà ha de ser substituït per un dels vicedegans designat pel degà o, en el 
seu defecte, pel vicedegà de més antiguitat a la UAB que compleixi les condicions descrites a l'article 21. La 
situació d'absència s'ha de comunicar a la Junta de Facultat quan la substitució sigui per períodes llargs i en cap 
cas no pot perllongar-se més de sis mesos consecutius. En aquest supòsit cal procedir a l'elecció d'un nou degà.  
 
Article 24. Cessament  
La revocació del degà s'ha de proposar per escrit al secretari de la Facultat i ha d'estar avalada per un terç dels 
membres de la Junta de Facultat. La presentació de la proposta obliga la Junta de Facultat a reunir-se en un 
termini màxim de deu dies. Després del debat es fa la votació de la proposta, que s'aprova si obté el vot 
favorable de dos terços de la totalitat de membres de la Junta de Facultat.  
 
Article 25. Competències  
Són competències del degà:  

a) Representar la Facultat.  
b) Dirigir, coordinar i supervisar les activitats de la Facultat i, en especial, l'organització de les activitats 
docents.  
c) Convocar eleccions a Junta de Facultat.  
d) Dirigir els serveis de la Facultat i vetllar perquè disposin dels mitjans necessaris.  
e) Acordar la distribució de dotacions pressupostàries entre els departaments i els serveis de la Facultat i 
organitzar l'execució de les partides pressupostàries corresponents.  
f) Vetllar pel compliment de les disposicions aplicables a la Facultat, especialment les relatives al bon 
funcionament de la docència i dels serveis.  
g) Proposar al rector el nomenament i el cessament dels vicedegans i del secretari de la Facultat, i també 
dels coordinadors d'estudis per a cada titulació.  
h) Convocar i presidir la Junta de Facultat i la Junta Permanent i executar-ne els acords.  
i) Vetllar perquè els membres de la Facultat compleixin els seus deures i perquè es respectin els seus drets, 
d'acord amb les normes específiques que els regulin.  
j) Resoldre els expedients de convalidació a proposta del coordinador d'estudis de la titulació corresponent.  
k) Assumir qualsevol altra competència establerta als Estatuts de la UAB, a les seves normes de 
desenvolupament i en aquest reglament, i també les competències que li siguin delegades pel rector i les 
que no hagin estat assignades expressament a altres òrgans de la Facultat o departaments.  
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Article 26. L'Equip de Deganat  
1. El degà compta amb l'assistència dels vicedegans per a desenvolupar millor les seves funcions. Aquests, 
conjuntament amb el secretari i els coordinadors d’estudi, formen l'Equip de Deganat.  
 
2. Els membres de l'Equip de Deganat són proposats pel degà i nomenats pel rector.  
 
Article 27. La secretària o el secretari  
1. El secretari de Facultat, que ho és també de la Junta de Facultat i de la Junta Permanent, es designa entre el 
personal acadèmic que presta serveis a la Facultat.  
 
2. El secretari és la persona fedatària dels actes o acords que emanen dels òrgans de la Facultat i, com a tal, 
estén acta de les sessions i custodia la documentació de la Facultat.  
 
3. El secretari és membre nat de la Junta Electoral de Facultat i la presideix.  
 
CAPÍTOL QUART. ALTRES ÒRGANS  
 
Secció primera. La Junta de Secció i la Comissió de Docència de la secció  
 
Article 28. La Junta de Secció  
1. La Junta de Secció és l'òrgan superior de representació de la secció.  
 
2. El reglament de cada secció n'estableix la composició i ha de garantir la representació de tots els sectors de 
la comunitat universitària i, en tot cas, la de tots els departaments que hi imparteixen docència.  
 
3. La Junta de Secció està presidida pel coordinador d'estudis. En el cas que una secció inclogui més d'una 
titulació, el seu reglament ha d'establir qui la presideix.  
 
4. Són funcions de la Junta de Secció:  

a) Elaborar el Reglament de la secció, el qual s’ha de sotmetre a l’aprovació de la Junta de Facultat.  
b) Elevar propostes a la Junta de Facultat.  
c) Qualsevol altra funció que es derivi del seu reglament o d'altres òrgans superiors.  

 
Article 29. La Comissió de Docència de la secció  
La Comissió de Docència, amb competències delegades de la Junta de Secció, és l'òrgan ordinari de gestió de la 
secció i està presidida pel coordinador d'estudis. En el cas que una secció inclogui més d'una titulació, el seu 
reglament ha d'establir qui la presideix. En tot cas, el reglament de la secció n'ha de regular la composició, les 
competències i el funcionament.  
 
Secció segona. Les coordinadores i els coordinadors d'estudis  
 
Article 30. Naturalesa  
1. Els coordinadors d'estudis són les persones encarregades de dirigir, organitzar i coordinar els ensenyaments 
de cadascuna de les titulacions que s'imparteixen a la facultat, per delegació del degà. El reglament de cada 
secció pot preveure l'existència de la figura del sotscoordinador d'estudis. 
 
2. Els coordinadors d'estudis formen part de l’Equip de Deganat i participen en el govern de la Facultat com a 
membres nats de la Junta de Facultat, de la Junta Permanent i de la comissió que tracti els afers acadèmics.  
 
Article 31. Funcions  
Són funcions del coordinador d'estudis:  

a) Emetre un informe amb caràcter vinculant per a elevar-lo a la Junta de Facultat en cas de conflicte a 
l'hora de materialitzar els plans docents.  
b) Tenir cura de l’organització dels plans docents de la seva titulació i de la qualitat docent. Dur a terme la 
coordinació entre els continguts dels diferents programes.  
c) Sotmetre a la Comissió que tracti els afers acadèmics de la Facultat les qüestions relatives al pla d'estudis 
de la titulació.  
d) Escoltar els alumnes en els temes referents al desenvolupament dels continguts dels programes i a la 
realització dels plans docents de la seva titulació.  
e) Vetllar pel compliment dels continguts de la titulació i dels programes, per tal d’evitar solapaments o 
dèficits de continguts.  
f) Elevar al degà les propostes d'assignació de recursos per a la docència de la seva titulació i de qualsevol 
altre recurs que pugui arribar amb la mateixa finalitat.  
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g) Preparar els plans docents (teòrics i pràctics, horaris, etc.), amb el suport administratiu adient.  
h) Impulsar projectes, cursos interdisciplinaris i totes aquelles activitats que contribueixin a la millora de la 
qualitat i a la innovació docent dels estudis sobre els quals té competència.  
i) Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda pels òrgans superiors de govern.  

 
Article 32. Nomenament i mandat  
1. El coordinador d'estudis el nomena pel rector a proposta del degà, una vegada consultada la Junta de Secció 
corresponent.  
 
2. El coordinador d'estudis ha de ser professor a temps complet.  
 
3. El mandat del coordinador d'estudis té una durada de tres anys, prorrogable com a màxim una vegada.  
 
Secció tercera. La Junta Electoral de Facultat  
 
Article 33. Naturalesa i funcions  
1. La Junta Electoral de Facultat està formada per cinc membres i pels suplents respectius: el secretari de la 
Facultat —que n'és membre nat—, un professor funcionari, un professor contractat, un estudiant i un membre 
del personal d'administració i serveis, escollits mitjançant un sorteig que té lloc cada dos anys, durant el mes 
de gener, entre els membres de la Facultat.  
 
2. El secretari de la Facultat presideix la Junta Electoral. El secretari de la Junta Electoral és elegit entre els 
seus membres.  
 
3. La seu de la Junta Electoral de Facultat està localitzada en l'àmbit del deganat.  
 
Article 34. Competències i actuacions  
Les competències i actuacions de la Junta Electoral de Facultat són les que estableix el Reglament electoral de 
la Universitat. 
 
TÍTOL TERCER. LA REFORMA DEL REGLAMENT  
 
Article 35. Modificació del Reglament  
1. Poden proposar la reforma del Reglament:  

a) El degà.  
b) La Junta Permanent.  
c) Una tercera part dels membres de la Junta de Facultat.  

 
2. La proposta ha de ser raonada i ha d'explicitar quins articles s’han de reformar.  
 
3. La iniciativa s’ha de presentar al secretari de la Facultat. El degà ha de tramitar la proposta i convocar, en un 
termini màxim de 30 dies, la Junta de Facultat per a la aprovació del procediment de modificació.  
 
4. La proposta de reforma ha de ser aprovada per la Junta de Facultat per majoria absoluta dels seus membres 
i ratificada pel Consell de Govern.  
 
Disposició addicional  
Pel que fa a aquest Reglament, s'entén que hi ha majoria simple quan els vots emesos en un sentit superen els 
emesos en qualsevol altre, sense comptar-hi les abstencions, els vots en blanc i els nuls. S'entén que hi ha 
majoria absoluta quan s'expressa en el mateix sentit el primer nombre enter de vots que segueix el nombre 
resultant de dividir per dos el total dels electors o dels membres de ple dret d'un òrgan. Aquestes regles són 
també d'aplicació quan es procedeixi a l'elecció de persones.  
 
Disposició final  
Aquest Reglament entra en vigor l'endemà de ser aprovat pel Consell de Govern de la Universitat.  
 
Annex  
A la data d'aprovació d'aquest Reglament, la Facultat de Biociències s'estructura en tres seccions: Biologia, 
Bioquímica i Biotecnologia. 
 
2. Ratificar la modificació del Reglament de la Facultat de Ciències, que amb les modificacions introduïdes 
queda redactat de la manera següent: 
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Reglament de la Facultat de Ciències 
 
TÍTOL PRIMER. NATURALESA, COMPOSICIÓ, ESTRUCTURA I FUNCIONS 
 
Article 1. Denominació i finalitat 
La Facultat de Ciències és el centre encarregat de l’organització dels ensenyaments i dels processos acadèmics, 
administratius i de gestió dels estudis encaminats a l’obtenció de títols universitaris, homologats o propis, en 
l’àmbit de la Ciència i la Tecnologia que li siguin adscrits pels òrgans competents. 
 
Article 2. Règim jurídic 
La Facultat de Ciències, creada pel Decret 1774/1968, de 27 de juliol, es regeix per la legislació universitària 
vigent, pels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona i per aquest reglament. 
 
Article 3. Membres 
Són membres de la Facultat de Ciències: 

a) El personal acadèmic i el personal investigador en formació, amb tasques docents a la Facultat. 
b) Els estudiants matriculats en els ensenyaments que s’hi imparteixen. 
c) El personal d’administració i serveis adscrit a la Facultat. 

 
Article 4. Funcions  
Són funcions de la Facultat: 

a) Elaborar i revisar els seus plans d’estudis, d'acord amb les directrius dels òrgans de govern de la 
Universitat. 

b) Elaborar propostes de creació de noves titulacions i ensenyaments, i col·laborar en l'organització 
d'activitats de postgrau i de formació continuada. 

c) Organitzar, coordinar i supervisar les activitats docents, i l’acompliment de les obligacions docents del 
professorat. 

d) Organitzar, coordinar i supervisar la gestió dels serveis de la seva competència. 
e) Proposar modificacions raonades de la relació de llocs de treball del personal de l’administració i serveis 

de la Facultat, en els termes previstos al títol III dels Estatuts. 
f) Gestionar la dotació pressupostària i els mitjans personals i materials que tingui assignats.  
g) Establir relacions entre departaments i amb altres facultats o escoles per tal d’assegurar la coordinació 

de l’ensenyament i la racionalització de la gestió acadèmica i administrativa. 
h) Formular als departaments i a altres estructures bàsiques que imparteixin docència a ensenyaments de 

la Facultat de Ciències suggeriments en matèria d’aplicació i desenvolupament dels plans d’estudis. 
i) Proposar al Consell de Govern, per raons d'eficiència docent, la creació de seccions que coordinin els 

ensenyaments adreçats a obtenir una o diverses titulacions. 
j) Expedir certificats acadèmics i gestionar els processos de matriculació, trasllat d’expedients, 

convalidacions i altres processos de gestió acadèmica. 
k) Promoure la millora de la qualitat de la docència i participar en els processos d’avaluació d’aquesta. 
l) Promoure activitats culturals, formatives i d'extensió universitària. 
m) Promoure la participació dels seus membres en els òrgans de representació de la Facultat. 
n) Servir de canal d'informació, de representació i de participació dels membres de la comunitat 

universitària en el govern de la Universitat i en la relació de la Universitat amb la societat. 
o) Proposar als òrgans de govern la formalització de convenis amb altres institucions. 
p) Participar en el procés de creació, modificació i supressió de facultats i escoles, i dels departaments que 

imparteixin docència a la Facultat. 
q) Exercir qualsevol altra funció que els Estatuts, els reglaments de la Universitat o la legislació vigent li 

atribueixin. 
 
Article 5. Estructura 
1. La Facultat de Ciències s’estructura en seccions per al seu funcionament intern.  
 
2. Són membres d’una secció: 

a) El personal acadèmic i el personal investigador en formació que imparteix docència en alguna de les 
assignatures dels plans d’estudis de la secció corresponent. D’acord amb això, un docent pot ser 
membre de més d’una secció. 

b) Els estudiants que cursin els plans d’estudis de la secció corresponent. 
 
3. Són funcions de la secció coordinar els ensenyaments adreçats a obtenir una o diverses titulacions, i 
participar en tots els aspectes relacionats amb la docència de la titulació o les titulacions corresponents. 
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4. La Junta de Facultat proposarà al Consell de Govern la creació, modificació o supressió d’una secció, a 
iniciativa del degà, de les seccions o dels departaments afectats.  
 
TÍTOL SEGON. ÒRGANS DE GOVERN I ALTRES ÒRGANS 
 
Article 6. Tipus d’òrgans 
1. Són òrgans de govern de la Facultat de Ciències: 

a) La Junta de Facultat,  
b) la Junta Permanent, 
c) el degà i el seu equip. 

 
2. Són òrgans d’una secció:  

a) La Junta de Secció,  
b) el coordinador d’estudis. 

 
3. La Facultat també compta amb la Junta Electoral de Facultat. 
 

CAPÍTOL PRIMER. LA JUNTA DE FACULTAT  
 
Article 7. Naturalesa  
La Junta de Facultat és el màxim òrgan col·legiat de govern de la Facultat. Es compon de representants del 
personal acadèmic, del personal investigador en formació, dels estudiants i del personal d’administració i 
serveis. 
 
Article 8. Composició  
1. La Junta de Facultat està formada, com a màxim, per 175 membres d’acord amb la composició següent:  

a) El degà —que la presideix—, els membres de l'Equip de Govern de la Facultat, els coordinadors 
d’estudis, el sotscoordinador d’estudis d’aquelles titulacions en les quals cap departament adscrit a la 
Facultat imparteix més del 40 % del total de la docència i l’administrador del centre. Aquests membres 
es descomptaran del còmput del col·lectiu corresponent. 

b) Una representació, no superior a 89, del personal acadèmic dels cossos docents universitaris de la 
Facultat, la qual es distribuirà proporcionalment entre els departaments, d’acord amb la docència 
impartida a la Facultat. Aquest professorat ha de representar, com a mínim, el 51 % dels membres de 
la Junta. Els departaments que imparteixen menys del 5 % del total de la docència de la Facultat es 
consideraran equiparats a un sol departament als efectes de representació. En tot cas, es garantirà la 
representació de qualsevol departament que imparteixi més del 15 % de la docència en alguna de les 
titulacions de la Facultat. 

c) Una representació, no superior a 16, del personal acadèmic no funcionari i del personal investigador en 
formació que imparteixi docència a la Facultat, la qual es distribuirà seguint el model de representació 
descrit a l’apartat anterior. 

d) Una representació, no superior a 52, dels estudiants de la Facultat, distribuïda proporcionalment per 
titulacions (graus o postgraus). 

e) Una representació, no superior a 18, del personal d'administració i serveis de la Facultat. 
f) Una representació del personal investigador dels instituts universitaris d’investigació propis de la 

Universitat que imparteixin docència en estudis de la Facultat proporcional al percentatge de docència 
que els correspon. 

 
2. Els procediments electorals per a escollir els membres electes de la Junta es realitzaran d’acord amb les 
disposicions generals que estableix el Reglament electoral de la UAB i les normes específiques d’eleccions de la 
Facultat.  

a) Els membres no nats dels apartats b), c) i f) de l’article 8.1 s’elegiran en elecció única, en tantes 
circumscripcions electorals com departaments i instituts universitaris propis. Els departaments o 
instituts universitaris propis que imparteixen menys del 5 % del total de la docència de la Facultat es 
consideraran una única circumscripció electoral, llevat dels que imparteixin més del 15 % de la docència 
en alguna de les titulacions de la Facultat, els quals formaran cadascun d’ells una circumscripció 
electoral. 

b) Per a elegir els membres no nats de l’apartat d) de l’article 8.1, la circumscripció electoral és la 
titulació. 

c) Per a elegir els membres no nats de l’apartat e) de l’article 8.1, la circumscripció electoral és la 
Facultat. 

d) La Junta de Facultat aprova, a proposta de la Junta Electoral de Facultat, el nombre de representants 
que corresponen a cada circumscripció i el procediment electoral. En tot cas, la distribució de 
representants ha de garantir la representació de cadascuna de les circumscripcions electorals. 
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Article 9. Durada del mandat i cessament 
1. El mandat de la Junta de Facultat és de tres anys. 
 
2. Els representants dels estudiants que perdin aquesta condició durant els tres anys de mandat, seran 
substituïts pels suplents corresponents; i en el cas que quedin places vacants,  podran ser elegits anualment. 
 
3. Els membres electes de la Junta de Facultat poden ser cessats després de dues absències injustificades a les 
reunions. En aquest supòsit seran substituïts pels suplents corresponents en l'ordre de proclamació que hagués 
determinat la Junta Electoral de Facultat. En cap cas els membres electes de la Junta de Facultat poden ser 
revocats pels seus electors. 
 
Article 10. Competències 
Són competències de la Junta de Facultat: 

a) Elaborar i aprovar el Reglament de la Facultat. 
b) Convocar les eleccions a degà. 
c) Elegir i revocar el degà. 
d) Elaborar les polítiques d’actuació de la Facultat i vetllar l’execució d’aquestes. 
e) Conèixer i supervisar l’actuació de l'Equip de Govern de la Facultat.  
f) Aprovar el pla docent, vetllar per l'organització de la docència i conèixer l’acompliment docent del 

professorat. 
g) Elaborar i aprovar les propostes de plans d'estudis. 
h) Participar en l’elaboració de propostes de creació de noves titulacions o de supressió de titulacions 

existents. 
i) Aprovar el pressupost anual i la rendició de comptes de l’aplicació d’aquest pressupost al final de cada 

exercici. 
j) Vetllar per la correcta administració dels recursos, els serveis i els equipaments de la Facultat. 
k) Informar de la creació, modificació o supressió de departaments i de l’adscripció de centres que 

imparteixin les titulacions assignades a la Facultat. 
l) Resoldre, a proposta dels coordinadors d’estudis, els conflictes que puguin sorgir amb els departaments 

i les àrees de coneixement o especialitats relatius a l’adjudicació de docència d’assignatures. 
m) Proposar el nomenament de doctors honoris causa. 
n) Crear comissions. 
o) Aprovar la proposta de creació, modificació o supressió de seccions. 
p) Aprovar els reglaments de les seccions. 
q) Conèixer i aprovar les propostes d'acords de col·laboració, d’intercanvi i de connexió de la Facultat amb 

altres organismes docents o professionals.  
r) Assumir qualsevol altra competència que li atribueixin els Estatuts i la resta de normes aplicables.  

 
Article 11. Funcionament 
1. Les reunions de la Junta de Facultat poden ser ordinàries o extraordinàries, i no poden tenir lloc durant el 
període de vacances. Durant la sessió se suspendran les classes.  
 
2. La Junta de Facultat es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, un cop l’any, en període de classes, i en 
sessió extraordinària, quan la convoqui el degà, a sol·licitud d’un terç dels seus membres o per acord de la 
Junta Permanent.  
 
3. La petició de convocatòria extraordinària a instància d'un terç dels membres de la Junta de Facultat s'haurà 
d’adreçar al degà per escrit i anirà signada per tots els sol·licitants. L'escrit haurà de contenir una justificació de 
la petició i la indicació dels assumptes que es proposen per a ser incorporats a l'ordre del dia. El degà haurà de 
procedir a la convocatòria de la sessió dintre dels deu dies següents al de la petició. 
 
4. Les convocatòries de la Junta de Facultat seran fetes públiques amb l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de 
reunió, amb una antelació mínima de deu dies, llevat dels casos d’urgència que l’Equip de Deganat consideri. 
 
5. Perquè la constitució de la Junta sigui vàlida és necessària la presència almenys del degà i del secretari —o 
de qui els substitueixi— i de la meitat dels seus membres en primera convocatòria i, com a mínim, d'un 30 % 
dels seus membres en segona convocatòria al cap de 30 minuts. 
 
6. El degà podrà nomenar un moderador d’entre els membres de la Junta. Cap membre no podrà parlar sense 
haver demanat la paraula i haver-la obtingut del moderador. El moderador podrà limitar el temps de les 
intervencions. 
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7. Prèvia autorització del degà, qualsevol membre de la Facultat podrà assistir, amb veu i sense vot, a les 
deliberacions de la Junta de Facultat. La sol·licitud es presentarà per escrit al secretari de la Facultat, amb una 
antelació mínima de tres dies. A més, el degà podrà convidar a assistir-hi altres membres de la comunitat 
universitària o persones alienes, en relació amb punts concrets de l’ordre del dia. 
 
8. L'ordre del dia de les sessions de la Junta serà fixat pel degà. Haurà d’incloure, a més, les propostes 
presentades al secretari per:  

a) La Junta Permanent. 
b) Un 15 % de membres de la Facultat. 
c) Un 10 % de membres de la Junta de Facultat. 
d) La majoria absoluta d'una junta de secció. 

 
9. Les propostes fetes posteriorment a la notificació de la convocatòria s'inclouran en l'ordre del dia a l'inici de 
la sessió de la Junta, si la proposta d’incorporació rep el vot favorable de la meitat més un dels presents. 
Aquestes propostes s’han de trametre per escrit al secretari de la Facultat com a màxim dos dies hàbils abans 
que tingui lloc la sessió. El secretari les comunicarà a tots els membres de la Junta com a mínim un dia abans 
de la sessió.  
 
Article 12. Adopció d'acords 
1. Els acords poden adoptar-se per assentiment o per votació ordinària o secreta, d'acord amb les regles 
següents: 

a) Es consideren aprovades per assentiment les propostes que no suscitin cap oposició. Altrament es farà 
una votació ordinària, que es realitzarà aixecant la mà: en primer lloc, els que aprovin la proposta; a 
continuació, els que la desaprovin i, finalment, els que s'abstinguin.  

b) La votació ha de ser secreta en tots els assumptes referits a persones i quan així ho decideixi el degà o 
a sol·licitud del 20 % dels presents. En tot cas ha de ser secreta l'elecció del degà. 

c) Per tal de poder adoptar un acord han de ser-hi presents, almenys, el 30% dels membres de la Junta, a 
més del degà i el secretari —o de les persones que els substitueixin. 

 
2. Els acords, en cas de votació, s'adopten per majoria simple, sense perjudici dels acords que d’acord amb 
previsions específiques hagin d'adoptar-se per majoria qualificada. 
 
3. No pot ser objecte d’acord cap assumpte que no figuri en l’ordre del dia. 
 
Article 13. Comissions  
1. La Junta de Facultat pot actuar en ple o en comissions.  
 
2. La Junta de Facultat i la Junta Permanent poden crear comissions a les quals poden assignar funcions 
específiques. Com a mínim es crearan les comissions d’Afers Acadèmics i d’Economia. 
 
3. La composició i el funcionament de les comissions seran aprovats per la Junta de Facultat o, si escau, per la 
Junta Permanent, a proposta de l’equip del deganat. En podrà formar part qualsevol membre de la Facultat i/o, 
amb dret a veu però no a vot, personal aliè expert o implicat en l’activitat de la comissió. 
 
4. Les comissions creades a instàncies d’altres òrgans i relacionades amb la Facultat s’hi consideraran 
igualment vinculades i hauran d’informar de les seves actuacions a l’equip del deganat. 
 
CAPÍTOL SEGON. LA JUNTA PERMANENT 
 
Article 14. Naturalesa 
La Junta Permanent, amb competències delegades de la Junta de Facultat, és l’òrgan ordinari de govern de la 
Facultat. 
 
Article 15. Composició 
1. La Junta Permanent està formada, com a màxim, per 60 membres d’acord amb la composició següent:  

a) El degà —que la presideix—, els membres de l'Equip de Govern de la Facultat, els coordinadors 
d’estudis, el sotscoordinador d’estudis d’aquelles titulacions en que cap departament adscrit a la 
Facultat imparteixi més del 40 % del total de la docència i l’administrador del centre. Aquests membres 
es descomptaran del còmput del col·lectiu corresponent. 

b) Una representació, no superior a 31, del personal acadèmic dels cossos docents universitaris de la 
Facultat, la qual es distribuirà proporcionalment entre els departaments, seguint el model de 
representació descrit a l’article 8.1.b. 
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c) Una representació, no superior a 5, del personal acadèmic no funcionari i del personal investigador en 
formació que imparteixi docència a la Facultat, la qual es distribuirà proporcionalment entre els 
departaments, seguint el model de representació descrit a l’article 8.1.c. 

d) Una representació, no superior a 18, dels estudiants de totes les titulacions de la Facultat distribuïda 
proporcionalment per titulacions. 

e) Una representació, no superior a 6, del personal d'administració i serveis de la Facultat. 
f) En cada convocatòria d’eleccions a Junta de Facultat, aquesta ha de determinar el nombre de 

representants a la Junta Permanent que corresponen a cada circumscripció electoral. En tots cas, la 
distribució de representants ha de garantir la representació de cadascuna de les circumscripcions. 

 
2. Tots els membres de la Junta Permanent han de ser membres de la Junta de Facultat. 
 
3. Els membres de la Junta de Facultat escolliran els corresponents representants a la Junta Permanent, com a 
màxim 15 dies a partir de la proclamació dels resultats definitius de l’elecció dels membres de la Junta de 
Facultat, d’acord amb els criteris següents: 

a) El personal acadèmic dels cossos docents universitaris de cada departament escollirà els seus 
representants. 

b) El personal acadèmic no funcionari i el personal investigador en formació de cada departament escollirà 
els representants que li hagin estat assignats en la convocatòria d’eleccions. 

c) Els estudiants de cada titulació escolliran els representants corresponents. 
d) El personal d'administració i serveis escollirà els representants corresponents. 

 
Article 16. Durada del mandat i cessament 
1. El mandat de la Junta Permanent és de tres anys. 
 
2. Els representants dels estudiants que perdin aquesta condició durant els tres anys de mandat, seran 
substituïts pels suplents corresponents; i en el cas que quedin places vacants,  podran ser elegits anualment. 
 
3. Els membres electes de la Junta Permanent podran ser cessats després de tres absències injustificades a les 
reunions. En aquest supòsit seran substituïts pels suplents corresponents en l'ordre de proclamació que hagués 
determinat la Junta Electoral de Facultat. 
 
Article 17. Competències 
La Junta Permanent té delegades totes les competències de la Junta de Facultat, excepte les especificades als 
apartats a), c), i d) de l’article 10 d’aquest reglament.  
 
Article 18. Funcionament 
1. Les reunions de la Junta Permanent poden ser ordinàries o extraordinàries, i no poden tenir lloc durant el 
període de vacances. 
 
2. La Junta Permanent es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, una vegada al semestre, i en sessió 
extraordinària, quan la convoqui el degà o a sol·licitud d’un terç dels seus membres o del 15 % dels membres 
de la Junta de Facultat.  
 
3. La petició de convocatòria extraordinària, s'haurà d’adreçar al degà per escrit i anirà signada per tots els 
sol·licitants. L'escrit haurà de contenir una justificació de la petició i la indicació dels assumptes que es 
proposen per a ser incorporats a l'ordre del dia. El degà haurà de procedir a la convocatòria de la sessió dintre 
dels deu dies següents al de la petició. 
4. Les convocatòries de la Junta Permanent seran fetes públiques amb l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de 
reunió, amb una antelació mínima de set dies, llevat dels casos d’urgència que consideri l’equip de deganat. En 
tot cas, les juntes extraordinàries es convocaran amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores. 
5. Perquè la constitució de la Junta Permanent sigui vàlida és necessària la presència almenys del degà i del 
secretari —o de qui els substitueixi—, i de la meitat dels seus membres en primera convocatòria i, com a 
mínim, d'un 40 % dels seus membres en segona convocatòria. 
 
6. El gestor acadèmic assistirà a les sessions com a assessor tècnic amb veu i sense vot. A més, el degà podrà 
convidar a assistir-hi d’altres membres de la comunitat universitària o persones alienes que tinguin relació amb 
punts concrets de l’ordre del dia.  
 
7. D’acord amb l’assumpte que s’ha de tractar, el degà pot convidar un membre o més de la Facultat perquè 
assisteixi, amb veu però sense vot, a una determinada sessió de la Junta Permanent.  
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8. L'ordre del dia de les sessions de la Junta serà fixat pel degà. Haurà d’incloure, a més, les propostes 
presentades al secretari per: 

a) Un 20 % de membres de la Junta Permanent. 
b) Un 15 % dels membres de la Junta de Facultat. 
c) La majoria absoluta d'una Junta de Secció. 

 
9. Les propostes fetes posteriorment a la notificació de la convocatòria s'inclouran en l'ordre del dia a l'inici de 
la sessió de la Junta, si la proposta d’incorporació rep el vot favorable de la meitat més un dels presents. 
Aquestes propostes s’han de trametre per escrit al secretari de la Facultat com a màxim dos dies hàbils abans 
que tingui lloc la sessió. El secretari ho comunicarà a tots els membres de la junta com a mínim un dia abans 
de la sessió. 
 
Article 19. Adopció d'acords 
1. Els acords poden adoptar-se per assentiment o per votació ordinària o secreta, d'acord amb les regles 
següents: 

a) Es consideren aprovades per assentiment les propostes que no suscitin cap oposició. Altrament es farà 
una votació ordinària, que es realitzarà aixecant la mà: en primer lloc, els que aprovin la proposta; a 
continuació, els que la desaprovin i, finalment, els que s'abstinguin.  

b) La votació ha de ser secreta en tots els assumptes referits a persones i quan així ho decideixi el degà o 
a sol·licitud del 20 % dels presents. 

c) Per tal de poder adoptar un acord han de ser-hi presents, almenys, el 40 % dels membres de la Junta 
Permanent, a més del degà i el secretari —o de les persones que els substitueixin. 

 
2. Els acords es prendran per majoria simple, excepte l’aprovació de les propostes dels plans d’estudis i les 
referents a l’apartat o) de l’article 10 que necessiten el vot favorable de la meitat més un dels presents.  
 
3. No pot ser objecte d’acord cap assumpte que no figuri a l’ordre del dia. 
 
CAPÍTOL TERCER. LA DEGANA O EL DEGÀ  
 
Article 20. Naturalesa i funcions 
El degà exerceix les funcions de direcció i gestió ordinària i té la representació del centre. 
 
Article 21. Elegibilitat 
1. El degà és elegit per la Junta de Facultat entre el professorat doctor adscrit a la Facultat que pertanyi als 
cossos docents universitaris. 
 
2. Per a ésser degà cal, a més, tenir dos anys d'antiguitat a la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
3. És causa d'incompatibilitat, a més de les d'inelegibilitat, ocupar simultàniament un altre càrrec unipersonal 
de govern. 
 
Article 22. Elecció  
1. La convocatòria d'elecció del degà correspon a la Junta Permanent i s’ha de fer almenys 30 dies abans que 
expiri el mandat per al qual va ser elegit. La convocatòria ha d'anar acompanyada del calendari electoral, tot 
respectant les fases del procés electoral, llevat de la publicació i difusió del cens, i els terminis que s'estableixen 
en el títol I del Reglament electoral.  
 
2. La presentació de candidatures a degà es farà per escrit a la Junta Electoral de Facultat, en els termes que 
s’assenyalin a la convocatòria corresponent. 
 
3. Per a l'elecció del degà la Junta de Facultat ha de reunir-se en sessió extraordinària amb aquest únic punt a 
l'ordre del dia. 
 
4. Cada membre de la Junta disposa d'un sol vot, que s’ha d’exercir presencialment. L’exercici del vot és 
indelegable i no es pot efectuar anticipadament. 
 
5. Les paperetes de vot per a l’elecció del degà han de ser de vot a candidat o bé de vot en blanc. 
 
6. En el supòsit de diverses candidatures, es proclama degà el candidat que hagi obtingut la majoria absoluta. 
En el cas que cap candidat no hagi obtingut la majoria absoluta, es procedirà a una segona votació entre els 
dos candidats que hagin obtingut més vots. En aquesta segona votació es proclama degà el candidat que 
obtingui la majoria simple de vots. 
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7. En el supòsit d’una sola candidatura es fa una única votació i es proclama degà si aquest obté, almenys, la 
majoria simple de vots. 
 
Article 23. Durada del mandat i substitució 
1. El mandat del degà és de tres anys i renovable per un sol període consecutiu. 
 
2. En cas d’absència o malaltia, el degà serà substituït per un dels vicedegans, designat pel degà o, en el seu 
defecte, pel vicedegà de més antiguitat en el seu càrrec, que acompleixi les condicions descrites a l’article 21. 
La situació d’absència s’ha de comunicar a la Junta de Facultat quan la substitució sigui per períodes llargs i en 
cap cas no podrà perllongar-se més de sis mesos consecutius. En aquest supòsit caldrà procedir a l’elecció d’un 
nou degà. 
 
Article 24. Cessament 
La revocació del degà s’ha de proposar per escrit al secretari de la Facultat i ha d’estar avalada per un terç dels 
membres de la Junta de Facultat. La presentació de la proposta obliga la Junta de Facultat a reunir-se en un 
termini màxim de deu dies. Després del debat, es fa la votació de la proposta, que s’aprova si obté el vot 
favorable de dos terços de la totalitat de membres de la Junta de Facultat. 
 
Article 25. Competències 
Són competències del degà: 

a) Representar la Facultat. 
b) Dirigir, coordinar i supervisar les activitats de la Facultat i, en especial, l’organització de les activitats 

docents. 
c) Convocar eleccions a Junta de Facultat. 
d) Dirigir els serveis de la Facultat i vetllar perquè disposin dels mitjans necessaris. 
e) Acordar la distribució de dotacions pressupostàries entre els departaments i els serveis de la Facultat i 

organitzar l’execució de les partides pressupostàries corresponents. 
f) Vetllar pel compliment de les disposicions aplicables a la Facultat, especialment les relatives al bon 

funcionament de la docència i dels serveis.  
g) Proposar al rector el nomenament i el cessament dels vicedegans i del secretari de la Facultat, i també 

dels coordinadors d’estudis per a cada titulació. 
h) Convocar i presidir la Junta de Facultat i la Junta Permanent i executar-ne els  acords. 
i) Vetllar perquè els membres de la Facultat compleixin els seus deures i perquè es respectin els seus 

drets, d’acord amb les normes específiques que els regulin. 
j) Resoldre els expedients de convalidació a proposta del coordinador d’estudis de la titulació 

corresponent. 
k) Assumir qualsevol altra competència establerta en els Estatuts de la UAB, en les seves normes de 

desenvolupament i en aquest reglament, i també les competències que li siguin delegades pel rector i 
les que no hagin estat assignades expressament a altres òrgans de la Facultat o departaments. 

 
Article 26. L’equip de deganat 
1. El degà compta amb l’assistència de com a màxim cinc vicedegans per a desenvolupar millor les seves 
funcions. Aquests, conjuntament amb el secretari, formen l’equip de deganat. 
 
2. Els membres de l’equip de deganat són proposats pel degà i nomenats pel rector. 
 
Article 27. La secretària o el secretari 
1. El secretari de Facultat, que ho és també de la Junta de Facultat i de la Junta Permanent, es designa entre el 
personal acadèmic que presta serveis a la Facultat. 
 
2. El secretari és la persona fedatària dels actes o acords que emanen dels òrgans de la Facultat i, com a tal, 
estén acta de les sessions i custodia la documentació de la Facultat. 
 
3. El secretari és membre nat de la Junta Electoral de Facultat i la presideix. 
 
CAPÍTOL QUART. ALTRES ÒRGANS  
 
Secció primera. La Junta de Secció i la Comissió de Docència de la secció 
 
Article 28. La Junta de Secció 
1. La Junta de Secció és l’òrgan superior de representació de la secció.  
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2. El Reglament de cada secció n’estableix la composició i ha de garantir la representació de tots els sectors de 
la comunitat universitària i, en tot cas, la de tots els departaments que hi imparteixen docència.  
 
3. La Junta de Secció està presidida pel coordinador d’estudis. En el cas que una secció inclogui més d’una 
titulació, el seu reglament ha d’establir qui la presideix. 
 
4. Són funcions de la Junta de Secció: 

a) Elaborar el Reglament de la secció, el qual serà sotmès a la aprovació de la Junta de Facultat. 
b) Elevar propostes a la Junta de Facultat. 
c) Participar en tots els aspectes relacionats amb la docència de la secció. 
d) Qualsevol altra funció que es derivi del seu reglament o d’altres òrgans superiors. 

 
Article 29. La Comissió de Docència de la secció 
La Comissió de Docència, amb competències delegades de la Junta de Secció, és l’òrgan ordinari de gestió de la 
secció i està presidida pel coordinador d’estudis. En el cas que una secció inclogui més d’una titulació, el seu 
reglament ha d’establir qui la presideix. En tot cas, el reglament de la secció n’ha de regular la composició, les 
competències i el funcionament. 
 
Secció segona. Les coordinadores i els coordinadors d’estudis 
 
Article 30. Naturalesa  
1. Els coordinadors d’estudis són les persones encarregades de dirigir, organitzar i coordinar els ensenyaments 
de cadascuna de les titulacions que s’imparteixen a les facultats, per delegació dels degans. El reglament de 
cada secció pot preveure l’existència de la figura del sotscoordinador d’estudis. 
 
2. Els coordinadors d’estudis participen en el govern de la Facultat com a membres nats de la Junta de Facultat, 
de la Junta Permanent i de la Comissió d’Afers Acadèmics.  
 
Article 31. Funcions  
Són funcions del coordinador d’estudis: 
a) Emetre informe amb caràcter vinculant per elevar-lo a la Junta de Facultat, en cas de conflicte a l’hora de 

materialitzar els plans docents. 
b) Tenir cura de la realització dels plans docents de la seva titulació i de la qualitat docent. Dur a terme la 

coordinació entre els continguts dels diferents programes.  
c) Sotmetre a la Comissió d’Afers Acadèmics de la Facultat les qüestions relatives a la vigència del pla 

d'estudis pel que fa a la seva titulació.  
d) Escoltar els alumnes en els temes referents al desenvolupament dels continguts dels programes i a la 

realització dels plans docents de la seva titulació.  
e) Revisar i proposar la versió definitiva dels continguts de la titulació, supervisar els programes i evitar 

repeticions de continguts.  
f) Elevar al degà les propostes d’assignació de recursos per a la docència de la seva titulació i de qualsevol 

altre recurs que pugui arribar per a la mateixa finalitat.  
g) Preparar els plans docents (teòrics i pràctics, horaris, etc.), amb el suport administratiu adient.  
h) Impulsar projectes, cursos interdisciplinaris i totes aquelles activitats que contribueixin a millorar la qualitat 

dels estudis sobre els quals té competència. 
i) Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda pels òrgans superiors de govern.  
 
Article 32. Nomenament i mandat 
1. El coordinador d’estudis és nomenat pel rector a proposta del degà, una vegada consultada la Junta de 
Secció corresponent. 
 
2. El coordinador d’estudis ha de ser professor a temps complet. 
 
3. El mandat del coordinador d’estudis té una durada de tres anys, prorrogable com a màxim una vegada. 
 
Secció tercera. La Junta Electoral de Facultat  
 
Article 33. Naturalesa i funcions 
1. La Junta Electoral de Facultat està formada per cinc membres i els seus respectius suplents: el secretari de 
la Facultat —que n'és membre nat—, un professor funcionari, un professor contractat, un estudiant i un 
membre del personal d'administració i serveis, escollits mitjançant un sorteig que té lloc cada dos anys, durant 
el mes de gener, entre els membres de la Facultat. 
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2. El secretari de la Facultat presideix la Junta Electoral. El secretari de la Junta Electoral és elegit entre els 
seus membres. 
 
3. La seu de la Junta Electoral de Facultat està localitzada en l’àmbit del deganat. 
 
Article 34. Competències i actuacions 
Les competències i actuacions de la Junta Electoral de Facultat són les que estableix el Reglament electoral de 
la Universitat. 
 
TÍTOL TERCER. LA REFORMA DEL REGLAMENT 
 
Article 35. Modificació del Reglament 
1. Poden proposar la reforma del Reglament: 

a) El degà. 
b) La Junta Permanent. 
c) Una tercera part dels membres de la Junta de Facultat. 

 
2. La proposta ha de ser raonada i ha d’explicitar els articles a reformar. 
 
3. La iniciativa ha de presentar-se al secretari de la Facultat. El degà ha de tramitar la proposta i convocar, en 
un termini màxim de 30 dies, la Junta de Facultat per a la aprovació del procediment de modificació. 
 
4. La proposta de reforma ha de ser aprovada per la Junta de Facultat per majoria absoluta dels seus membres 
i ratificada pel Consell de Govern. 
 
Disposició addicional 
Als efectes d’aquest Reglament, s’entén que hi ha majoria simple quan els vots emesos en un sentit superen els 
emesos en qualsevol altre, sense comptar-hi les abstencions, els vots en blanc i els nuls. S’entén que hi ha 
majoria absoluta quan s’expressa en el mateix sentit el primer nombre enter de vots que segueix el nombre 
resultant de dividir per dos el total dels electors o dels membres de ple dret d’un òrgan. Aquestes regles són 
també d’aplicació quan es procedeixi a l’elecció de persones. 
 
Disposició final 
Aquest Reglament entrarà en vigor l’endemà de ser aprovat pel Consell de Govern de la Universitat. 
 
Annex 
A la data d’aprovació d’aquest Reglament la Facultat de Ciències s’estructura en sis seccions: Ciències 
Ambientals, Estadística, Física, Geologia, Matemàtiques i Química. 
 
 
Acord 32/2007, de 7 de juny, pel qual s'acorda aprovar la proposta de canvi de nom del CER Grup d'Estudis 
Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball, pel de Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el 
Treball. 
 
 
I.4. Comissions del Consell de Govern 
 
I.4.1. Comissió d’Afers Acadèmics 
 
I.4.1.1. Subcomissió de Postgrau 
 
Acord 29/2007, de 19 de juny, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la modificació dels 
plans d’estudis dels següents Màsters Oficials: 
 

- Phoenix EM Dynamics of health and welfare 
- Gestió aeronàutica 

 
Acord 30/2007, de 19 de juny, pel qual s’aproven els plans d’estudis de les diplomatures de postgrau de 
nova creació següents, i s’eleven a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva ratificació: 
 

- Direcció i gestió d’empreses vitivinícoles 
- Expert en integració paisatgística 
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- Infermeria nefrològica 
- Administració i direcció de franquícies immobiliàries 
 

Acord 31/2007, de 19 de juny, pel qual s’aproven els plans d’estudis de les renovacions de màsters 
adaptats a l’EEES següents, i s’eleven a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva ratificació: 
 

- Formació de formadors 
 
Acord 32/2007, de 19 de juny, pel qual s’aproven els plans d’estudis de les renovacions de diplomatures de 
postgrau adaptats a l’EEES següents, i s’eleven a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva ratificació: 
 

- Desenvolupament d’utillatges mecatrònics 
- Formació de formadors 

 
Acord 33/2007, de 19 de juny, pel qual es dóna el vistiplau a les renovacions de Màsters propis i 
Diplomatures de Postgrau. 
 
Acord 34/2007, de 19 de juny, pel qual es dóna el vistiplau a les renovacions i les noves creacions de cursos 
d’especialització. 
 
Acord 35/2007, de 19 de juny, pel qual s’aprova el document sobre Avaluació dels mòduls d’iniciació a la 
recerca, practicums, treballs de recerca fi de carrera i afins en els Màsters Oficials, que tot seguit es transcriu: 
 

Avaluació dels mòduls d’iniciació a la recerca, pràcticums, projectes,  
treballs fi de màster i treballs afins en els Màsters Oficials 

 
ANTECEDENTS: 
Els mòduls d’iniciació a la recerca dels Màsters Oficials (MO) substitueixen, en gran part, els treballs de recerca 
dels Programes de Doctorat regulats pel Decret 778/1998. Atès que aquells treballs de recerca, quan eren de 
més de 6 crèdits, havien de ser defensats davant d’un tribunal nomenat per la comissió executiva del 
departament responsable del Programa de Doctorat, sembla adient articular un procediment similar per a 
l’avaluació dels mòduls de recerca, projectes, treballs de fi de màster, pràcticums i treballs afins, dels MO. 
 
Tot i que aquestes activitats acadèmiques es poden realitzar individualment o col·lectivament, l’avaluació de les 
mateixes serà sempre individual. D’altra banda, en la seva avaluació caldrà considerar també l’assoliment dels 
objectius del Màster. En tot cas, s’hauran de tenir presents els descriptors de Dublín per a l’etapa de Màster: 
 

- Proporcionar una base per a desenvolupar idees en un context de recerca. 
- Proporcionar habilitats per a solucionar problemes dins d’un context multidisciplinari. 
- Capacitar per a integrar el coneixement i tractar la complexitat, fent deduccions a partir de dades 

incompletes. 
- Capacitar la comunicació de les conclusions i dels coneixements a una audiència d’especialistes i de no 

especialistes. 
- Proporcionar autonomia. 

 
 
PROPOSTA D’ACORDS: 
1)  Per a l’avaluació dels mòduls de recerca, projectes, treballs de fi de màster i treballs de síntesi afins, 

independentment del seu nombre de crèdits ECTS, caldrà una exposició pública davant una comissió 
nomenada per la Comissió del Màster i formada per tres professors o investigadors doctors, dels 
quals dos, com a mínim, han de ser permanents. 

 
Per a la qualificació final es podran tenir en compte també altres consideracions addicionals com ara 
l’avaluació de la memòria per part d’un ponent, l’informe del director o tutor del treball, etc. 

 
L’avaluació serà sempre individual, encara que l’activitat s’hagi realitzat col·lectivament, i haurà de 
considerar també l’assoliment dels objectius del Màster. 

 
Les comissions generaran acta de les sessions d’avaluació on consti la qualificació de cada estudiant. L’acta 
oficial del mòdul corresponent serà signada pel responsable del mòdul. 
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Es recomana que les comissions siguin nomenades per a tot el curs. En cas que per motius organitzatius 
això no sigui possible, com a mínim un dels membres haurà de ser comú a totes les comissions nomenades. 

 
2)  L’avaluació dels mòduls de pràcticums, pràctiques externes i afins, independentment del seu nombre de 

crèdits ECTS, es recomana que es faci a partir de: 
- l’informe de l’entitat externa on es realitza el pràcticum o les pràctiques, 
- l’informe de l’estudiant sobre l’activitat realitzada, i 
- l’exposició per part de l’estudiant d’aquesta activitat. 

 
3)  En tot cas, atès que la finalitat de tots aquests mòduls és sintetitzar els objectius formatius del Màster, en 

la seva avaluació cal considerar l’assoliment d’aquests objectius. 
 
4) D’acord amb la normativa vigent, es podrà atorgar com a màxim una Matrícula d’Honor per cada 20 

alumnes, o fracció, matriculats del mòdul. 
 
4)  Aquest acord s’aplicarà a partir del curs 2007-2008. 
 
Acord 36/2007, de 19 de juny, pel qual s’aprova el nombre de places d’accés als estudis de doctorat 
regulats pel Reial Decret 56/2005, que tot seguit es transcriu:  
 

Aprovació dels continguts dels estudis de doctorat regulats pel Reial Decret 56/2005  

INICIATS EL CURS 2006/2007   

TÍTOL PROGRAMA DEPARTAMENT 
NOMBRE DE 

PLACES 

Anàlisi Econòmica   (MQ) ECONOMIA I HISTÒRIA ECONÓMICA 45 

Antropologia Social i Cultural  (MQ) ANTROPOLOGIA SOCIAL                        20 

Bioquímica i Biología molecular (MQ) BIOQUÍMICA I BIOLOGÍA MOLECULAR 60 

Biotecnologia (MQ) 
GENÈTICA I MICROBIOLOGIA/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA 
MOLECULAR/ 
ENGINYERIA QUÍMICA 

20 

Ciències Ambientals (MQ) ICTA 35 

Ciències dels aliments  (MQ) CIÈNCIA ANIMAL I DELS ALIMENTS 15 

Demografia  (MQ) GEOGRAFIA 10 

Enginyeria ElectrÒnica (MQ) ENGINYERIA ELECTRÒNICA 25 

Genètica (MQ) GENÈTICA I MICROBIOLOGIA 10 

Geografia  (MQ) GEOGRAFIA 30 

Història Comparada, Política i Social 
(MQ) HISTÒRIA MODERNA I  CONTEMPORÀNIA 30 

Informàtica  (MQ) 

ENGINYERIA DE LA INFORMACIÓ I DE LES COMUNICACIONS 
ARQUITECTURA DE COMPUTADORS I SISTEMES OPERATIUS 
CIÈNCIES DE LA COMPUTACIÓ 
MICROELECTRÒNICA I SISTEMES ELECTRÒNICS. 

50 

Matemàtiques (MQ) MATEMÀTIQUES 40 

Medicina i sanitat animals  (MQ) MED. I CIRURGIA AN./ S. I D'ANAT AN 20 

Microbiologia  (MQ) GENÈTICA I MICROBIOLOGIA 20 

Producció animal  (MQ) CIÈNCIA ANIMAL I DELS ALIMENTS 25 

Psicologia social (MQ) PSICOLOGIA  SOCIAL 25 

Química (MQ) QUÍMICA 54 

Tª. de la Literatua i Lit. Comparada 
(MQ) 

FILOLOGIA ESPANYOLA 
30 

Traducció i estudis interculturals 
(MQ) 

TRADUCCIÓ I D’INTERPRETACIÓ 
20 
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INTERUNIVERSITARIS INICIATS EL CURS  2006/07  

TÍTOL PROGRAMA DEPARTAMENT 
NOMBRE DE 

PLACES 

Antropologia Biològica (MQ) (Interuniv.) BIOLOGIA ANIMAL, BIOLOGIA VEGETAL I ECOLOGIA 20 

Aqüicultura (MQ) (Interuniv.) BIOLOGIA ANIMAL, BIOLOGIA VEGETAL I ECOLOGIA 30 

Ciència Cognitiva i Lleguatge (MQ) 
(Interuniv.) 

FILOLOGIA CATALANA 30 

Història de les Ciències ((MQ) (Interuniv.) CENTRE D’ESTUDIS D’HISTÒRIA DE LES CIÈNCIES 20 

Immunologia (MQ) (Interuniv.) BIOLOGIA CEL·LULAR, FISIOLOGIA I IMMUNOLOGIA 30 

Psicologia de l’Educació (MQ) (Interuniv.) PSICOLOGIA BÀSICA, EVOLUTIVA I DE L’EDUCACIÓ 40 

 

INICIATS EL CURS 2007/2008  

TÍTOL PROGRAMA DEPARTAMENT 
NOMBRE DE 

PLACES 

Arqueologia Prehistòrica  (MQ) PREHISTÒRIA 50 

Biologia Cel·lular  (MQ) BIOLOGIA CEL·LULAR, FISIOLOGIA I IMMUNOLOGIA 30 

Ciència Política i de l’Administració (MQ) CIÈNCIA POLÍTICA I DRET PÚBLIC                        15 

Didàctica de les Matemàtiques i les Ciències 
(MQ) 

DIDÀCTICA DE LA MATEMÀTICA I DE LES CIÈNCIES 
EXPERIMENTALS 

15 

Economia Aplicada (MQ) ECONOMIA APLICADA 25 

Filologia Anglesa (MQ) FILOLOGIA ANGLESA 20 

Física (MQ) FÍSICA 25 

Relacions Internacionals i Integració Europea 
(MQ) 

INSTITUT UNIVERSITARI D’ESTUDIS EUROPEUS 40 

Sociología SOCIOLOGÍA 20 

 
Acord 37/2007, de 19 de juny, pel qual s’accepta incloure en el pla docent d'uns professors la docència del 
Màster en Llibres i literatura infantil i juvenil. 
 
Acord 38/2007, de 19 de juny, pel qual s’amplia la resolució de la convocatòria d'ajuts per a la 
internacionalització de les tesis doctorals per a l'any 2006. 
 
 
I.4.1.2. Subcomissió Permanent 
 
Acord 5/2007, de 12 de juny, pel qual s’informa favorablement la convocatòria d’ajuts per a la millora de la 
seguretat de laboratoris de docència, i s’eleva a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva aprovació, si 
escau. 
 
 
I.4.2. Comissió d’Afers d’Estudiants 
 
Acord 5/2007, de 26 de juny, pel qual s'aprova la convocatòria de les beques "Pere Menal" per a estudiants 
de la llicenciatura de Matemàtiques per al curs 2007-2008, que tot seguit es transcriu: 
 

Beques "Pere Menal" per a estudiants de la llicenciatura de Matemàtiques. Curs 2007-2008 
 
BASE I: DESCRIPCIÓ DE L'AJUT 
 
La Comissió d’Afers d’Estudiants de la UAB convoca per al curs 2007-2008, a instància del Departament de 
Matemàtiques,  les beques “Pere Menal” per a tots aquells estudiants que: 

• Es matriculin al primer curs de la llicenciatura de Matemàtiques. 
• Havent obtingut la beca en períodes anteriors, demostrin que compleixen els requisits per a renovar-la. 
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Per al curs 2007-2008, s’atorgaran 6 beques si els sol·licitants compleixen els requisits següents: 

• Una beca per a un/a estudiant que es matriculi de primer curs de la llicenciatura de Matemàtiques en el 
curs 2007-2008. 

• Cinc beques de renovació per a aquells estudiants que van gaudir de beca el curs 2006-2007 i es van 
matricular de primer curs de la llicenciatura de Matemàtiques en els cursos: 2003-2004 (1 beca), 2004-
2005 (1 beca), 2005-2006 (1 beca) i 2006-2007 (2 beques). 

 
BASE II: BORSA DE LA BECA 
 
La borsa de la beca inclou el retorn dels preus públics abonats per serveis acadèmics de la titulació de 
matemàtiques, a més d’una quantitat anual de 300 € en concepte d’adquisició de llibres. 
 
Únicament en el cas dels becaris de primer curs, si l’adjudicatari ha obtingut la qualificació de matrícula d’honor 
de Batxillerat, se li abonarà l’import que hauria d’haver abonat en concepte de preus públics de matrícula. 
 
BASE III: REQUISITS 
 
Els sol·licitants de primer curs hauran de complir els requisits següents: 

1. Haver-se examinat de les PAU, havent obtingut una nota igual o superior a 8,5 a l’examen de 
matemàtiques. 

2. Haver-se matriculat de primer curs a la llicenciatura de Matemàtiques de la UAB en el curs 2007-2008 i 
haver fet efectiu l’import del preu públic de la matrícula. 

 
Els sol·licitants de renovació de la beca hauran de complir els requisits següents: 

1. Haver-se matriculat a la llicenciatura de Matemàtiques de la UAB en el curs 2007-2008 d’almenys 60 
crèdits matriculats per primera vegada, a més dels possibles crèdits pendents del curs acadèmic anterior, 
i haver fet efectiu l’import de la matrícula. 
En el cas que l’estudiant es matriculi de l’últim curs de la llicenciatura, el nombre de crèdits dels que 
haurà d’estar matriculat s’establirà en funció de l’aprofitament acadèmic respecte del nombre de crèdits 
matriculats i superats dels cursos anteriors. 

2. L’estudiant no podrà tenir més d’un 20% de crèdits pendents del total de crèdits dels quals s’havia 
matriculat el curs acadèmic anterior. 

 
BASE IV: DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 
 
Els sol·licitants hauran d’acompanyar la sol·licitud de la beca d’una fotocòpia de la pàgina del compte o de la 
llibreta on consti l’entitat, l’oficina, el dígit de control i el número on el sol·licitant vol que li ingressin l’import de 
l’ajut.  En el compte o llibreta hi ha de figurar el sol·licitant com a titular o beneficiari.  
 
Els sol·licitants de primer curs també hauran d’acompanyar la sol·licitud de la beca de: 

• Fotocòpia de les qualificacions obtingudes a les PAU en què figuri, expressament, la nota de 
Matemàtiques i la mitjana de l’expedient de batxillerat. 

 
BASE V: PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD  
 
Els estudiants que vulguin demanar l’ajut hauran de recollir la sol·licitud a la Gestió Acadèmica de la Facultat de 
Ciències, o bé editar-la des del web: http://www.uab.cat/estudiants -Beques d’estudi-, i presentar-la a la 
mateixa Gestió Acadèmica, en el termini següent: 
 
    De l’1 al 15 d’octubre de 2007 
 
BASE VI: RESOLUCIÓ 
 
La resolució de la convocatòria es farà pública el dia 12 de novembre de 2007 al web: 
http://www.uab.cat/estudiants -Beques d’estudi-, i als taulers de la Facultat de Ciències mitjançant la llista de 
beques concedides i denegades i la llista d’espera, si s’escau. 
 
BASE VII: ADJUDICACIÓ DE LES BEQUES 
 
Per a establir l’ordre de prelació entre les sol·licituds que compleixen els requisits, es tindrà en compte: 
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• Per als sol·licitants de primer curs: haurà de tenir la nota més alta de l’expedient del batxillerat entre 
tots aquells que tinguin una nota superior o igual a 8.5 de l’examen de matemàtiques de les PAU. 
En cas d'empat entre més d’un sol·licitant es tindrà en compte la nota de l’examen de les PAU. 

 
• Per als sol·licitants de renovació de la beca: el compliment dels requisits que figuren a la base III. 
 
L’adjudicació d’aquestes beques podrà ser revocada en cas que es descobreixi que en la sol·licitud s’han ocultat 
o falsejat dades, o que hi ha incompatibilitats amb altres beques procedents d’altres organismes públics o 
privats per als mateixos estudis. 
 
BASE VIII: COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 
El Departament de Matemàtiques de la UAB nomenarà una comissió, integrada per tres professors, un 
estudiant del Consell d’Estudiants de la Facultat de Ciències i la secretària de la Comissió d'Afers d’Estudiants o 
persona en qui delegui, que revisarà el procés d’adjudicació i renovació d’aquestes beques. 
 
BASE IX: RENÚNCIA A LA BECA 
 
• Qualsevol becari podrà renunciar a la beca tornant a la UAB l’import percebut durant el curs acadèmic en 

què es produeixi la renúncia. 
• Per a formalitzar la renúncia, caldrà adreçar-se a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències. 
• En el cas que es produeixi una renúncia d’un becari de primer any, la comissió de seguiment podrà atorgar 

la beca al sol·licitant que li pertoqui de la llista d’espera, segons els criteris d’adjudicació de la beca. 
• En el cas que els becaris que demanin la renovació no satisfacin els requisits establerts per aquesta 

convocatòria, la Comissió de seguiment podrà atorgar la beca al sol·licitant més ben situat a la llista 
d’espera dels cursos respectius, segons els criteris d’adjudicació de la beca. No obstant, si no hi hagués 
llista d’espera, es podrà obrir una convocatòria restringida als estudiants que es van matricular per primera 
vegada al primer curs al mateix temps que l’estudiant que no ha aconseguit la renovació. 

 
 
I.4.3. Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Acord 4/2007, de 13 de juny, pel qual s'informa favorablement de la proposta de document de 
responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals, i elevar-la al Consell de Govern. 
 
Acord 5/2007, de 13 de juny, pel qual s'aprova les modificacions de crèdit corresponents al primer trimestre 
de l'any 2007, en els termes que tot seguit es transcriu: 
 
GUSTAU FOLCH I ELOSUA,  gerent de la Universitat Autònoma de Barcelona  
    
PROPOSO:    
    
L'aprovació de les modificaciones pressupostàries a 31-03-2007 que a continuació s'especifiquen 
tot seguint la normativa establerta en les bases d'execució del pressupost 2007. 
    
Tipus : Transferències de pressupost entre diversos capítols d'operacions corrents 
    
PRESSUPOST DE DESPESES  
(en euros)    
    

1  Remuneracions del personal  
    
 11 Personal eventual 19.269,01 
 12 Personal funcionari 35.835,32 

 13 Personal laboral 57.786,47 
 14 Personal contractat 10.990,49 
 16 Assegurances i prestacions socials 18.155,46 

    
  Total capítol 1 142.036,75 
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2  Compra de bens corrents i serveis  

    
 22 Material subministrament i altres -214.329,23 
 28 Activitats i altres -342.988,78 

    
  Total capítol 2 -557.318,01 
    

3  Despeses financeres  
    
 31 Prèstecs i crèdits -82,24 
    
  Total capítol 3 -82,24 
    

4  Transferències corrents  
    
 45 A la Generalitat i d'altres organismes 6.287,06 
 48 A famílies i inst. sense lucre 409.076,44 
    
  Total capítol 4 415.363,50 
    
Total pressupost de despeses modificat 0,00 
    
I perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que correspongui, signo aquesta proposta 
amb la conformitat del rector, a Bellaterra (Cerdanyola del Vallés), el dia 8 de juny de 2007. 
    
   Vist i plau 
   Lluis Ferrer i Caubet 
   Rector 
 
Acord 6/2007, de 13 de juny, pel qual s'aprova la proposta de preus màxims autoritzats de copisteria per al 
curs 2007-2008, que tot seguit es transcriu: 
 

Tarifa de preus màxims autoritzats curs 2007-2008 
 

TIPUS DE TREBALL PREU*   

   
  2,75% 
   
 2006-7 2007-8 

   
Fotocòpia A4 0,041 0,042 

Fotocòpia A4 doble cara 0,040 0,041 

   
Fotocòpia A4 dossier fins a 50 pàg. 0,040 0,041 

Fotocòpia A4 dossier de 51a100 pàg. 0,039 0,040 

Fotocòpia A4 dossier de més de 100 pàg. 0,038 0,039 

   
Fotocòpia A4 protegida (CEDRO) 0,045 0,046 

   
Impressió digital DIN A4, paper de 80 gr., blanc i negre 0,041 0,042 

   
Fotocòpia A4 autoservei 0,033 0,034 
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Plaça Cos Àrea 
1 Catedràtic d’universitat Estadística i Investigació Operativa 
1 Catedràtic d’universitat Comunicació Audiovisual i Publicitat 
1 Catedràtic d’universitat Periodisme 
1 Catedràtic d’universitat Anatomia i Embriologia Humana 
1 Catedràtic d’universitat Medicina Preventiva i Salut Pública 
1 Catedràtic d’universitat Ciència Política i de l’Administració 
1 Catedràtic d’universitat Sociologia 
1 Catedràtic d’universitat Dret Civil 
1 Catedràtic d’universitat Dret del Treball i de la Seguretat Social 
1 Catedràtic d’universitat Sanitat Animal 
2 Catedràtic d’universitat Arquitectura i Tecnologia de Computadors 
1 Prof. Titular d’universitat Didàctica de la Llengua i de la Literatura 
1 Prof. Titular d’universitat Didàctica de les Ciències Socials 
1 Prof. Titular d’universitat Biblioteconomia i Documentació 
1 Prof. Titular d’universitat Geografia Humana 
2 Prof. Titular d’universitat Anàlisi Geogràfic Regional 
1 Prof. Titular d’universitat Producció Animal 
1 Prof. Titular d’universitat Medicina i Cirurgia Animal 

   
Impressió digital  A4 autoservei 0,033 0,034 

Impressió digital  A4 autoservei color 0,301 0,309 

   
Targeta de plàstic recarregable   - 36 còpies 2,000 2,055 

Targeta de cartró rebutjable - 100 còpies 3,300 3,391 

   
Preu recàrrega a l’expenedor  0,033 0,034 

   
*PREUS IVA INCLÒS   

 
 
I.4.4. Comissió de Personal Acadèmic 
 
Acord 18/2007, de 6 de juny, pel qual s'aprova la proposta de noves dotacions, que tot seguit es transcriu: 
 

Dotacions 
 

Places de cossos docents 
 

Plaça Cos Àrea  
 
1 Catedràtic d’universitat Estadística i Investigació Operativa 
1 Catedràtic d’universitat Anatomia i Embriologia Humana 
1 Catedràtic d’universitat Medicina Preventiva i Salut Pública 
1 Catedràtic d’universitat Ciència Política i de l’Administració 
1 Catedràtic d’universitat Sociologia 
1 Catedràtic d’universitat Dret Civil 
1 Catedràtic d’universitat Sanitat Animal 
2 Catedràtic d’universitat Arquitectura i Tecnologia de Computadors 
1 Prof. Titular d’Universitat Producció Animal 
 

Places de personal acadèmic permanent  
   

Plaça Categoria Àrea  
 
1 Agregat Llengua Espanyola  (Antonio Rios) 
1 Agregat Biologia Cel·lular  (Elena Ibáñez) 
1 Agregat Sanitat Animal   (Ana Ortuño) 
 
 
Acord 19/2007, de 6 de juny, pel qual, per delegació del Consell de Govern, s’aprova la comunicació al 
Consejo de Coordinación Universitària de places de cossos docents, que tot seguit es transcriu: 
 

Places a comunicar al Consejo de Coordinación Universitaria  
 

Places docents de Campus 
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Places docents de Vinculades 

UAB - ICS 
Cos docent: Catedràtic d’Universitat Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement: Oftalmologia 
Especialitat:  Oftalmologia 
Destí:  Hospital de la Vall d’Hebron 
 
Cos docent: Catedràtic d’Universitat Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement: Medicina 
Especialitat:  Oncologia Mèdica 
Destí:  Hospital de la Vall d’Hebron 
 
Cos docent: Professor Titular  d’Universitat Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement: Cirurgia 
Especialitat:  Urologia 
Destí:  Hospital de la Vall d’Hebron 
 
Cos docent: Professor Catedràtic d’Universitat Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement: Medicina 
Especialitat:  Medicina Interna. Hepatologia. 
Destí:  Hospital de la Vall d’Hebron 
 
 
Acord 20/2007, de 6 de juny, pel qual, per delegació del Consell de Govern, s’aprova la convocatòria de 
concursos de Personal Acadèmic Permanent, que tot seguit es transcriu: 
 

Convocatòria de concursos de personal acadèmic permanent  

 
Catedràtics 
Plaça Departament Àrea      
1 Didàctica de la Matemàtica i Didàctica de la Matemàtica de les Ciències Experimentals 
1 Història Moderna i Contemporània  Història Moderna 

 
Agregats 
Plaça Departament Àrea      
1 Matemàtiques Estadística i Investigació Operativa 
1 Matemàtiques Geometria i Topologia 
1 Biologia Animal, Biologia Ecologia Vegetal i Ecologia 
2 Genètica i Microbiologia Genètica 
1 Periodisme i Ciències de la Periodisme Comunicació 
1 Didàctica de la Llengua, la literatura Didàctica de la Llengua i la Literatura i les Ciències Socials 
2 Història Moderna i Contemporània Història Contemporània 
2 Filologia Catalana Filologia Catalana 
1 Filologia Espanyola Llengua Espanyola 
1 Filologia Anglesa i Germanística Filologia Anglesa 
1 Pedagogia Aplicada Didàctica i Organització Escolar 
2 Sociologia Sociologia 
1 Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana Filologia Llatina 
1 Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana Filologia Grega 
1 Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana Història Medieval (segles VI-XIII) 
3 Biologia Cel·lular, fis. I imm. Biologia Cel·lular 
1 Sanitat i Anatomia Animals Sanitat Animal 
1 Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial 
 
 
Referència del Concurs: CL/07/105 
Cos al qual pertany la plaça: Catedràtic Laboral 
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Didàctica de la Matemàtica 
Departament: Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals 
Perfil: Didàctica de les Matemàtiques a l’Educació Infantil 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
JOSEP MARIA FORTUNY AYMEMI    CU Universitat Autònoma de Barcelona  
JOAQUIN GIMÉNEZ RODRÍGUEZ CU Universitat de Barcelona 
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Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
MERCÈ IZQUIERDO AYMERICH CU  Universitat Autònoma de Barcelona  
JOAN PAGÉS BLANCH CU  Universitat Autònoma de Barcelona  
 
 

 
Referència del Concurs: CL/07/106 
Cos al qual pertany la plaça: Catedràtic Laboral 
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Història Moderna 
Departament: Història Moderna i Contemporània 
Perfil: Història Moderna 
 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
ANTONIO SIMON I TARRÉS CU Universitat Autònoma de Barcelona  
ERNEST BELENGUER CEBRIÀ CU Universitat de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
JOSEP MARIA SOLÉ I SABATÉ CU  Universitat Autònoma de Barcelona ALBERT BALCELLS 
GONZÁLEZ CU  Universitat Autònoma de Barcelona  
 
 

 
Referència del Concurs: AL/07/107 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Estadística i Investigació Operativa 
Departament: Matemàtiques 
Perfil: Estadística i Investigació Operativa 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
FREDERIC UTZET CIVIT CU Universitat Autònoma de Barcelona  
AURELI ALABERT ROMERO TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
JUAN ENRIQUE MARTÍNEZ LEGAZ CU Universitat Autònoma de Barcelona 
OLGA JULIÀ DE FERRAN TU Universitat de Barcelona 
 
 
 
Referència del Concurs: AL/07/108 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Geometria i Topologia 
Departament: Matemàtiques 
Perfil: Geometria i Topologia 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
JAUME AGUADÉ BOVER CU Universitat Autònoma de Barcelona  
CARLES BROTO BLANCO CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
MARIA TERESA RIVAS RODRÍGUEZ TU Universidad de la Rioja 
MARIA TERESA LOZANO IMÍZCOZ CU Universitat de Zaragoza 
 
 
 
Referència del Concurs: AL/07/109 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Ecologia 
Departament: Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia 
Perfil: Ecologia Aplicada 
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COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
FERRAN RODÀ DE LLANZA CU Universitat Autònoma de Barcelona  
JOSEP PIÑOL I PASCUAL  TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
IOLANDA FILELLA CUBELLS CT Centro de Estudios avanzados-CSIC 
JOSEP PEÑUELAS I REIXACH PI Centro de Estudios avanzados-CSIC 
 
 
 
Referència del Concurs: AL/07/110 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Genètica 
Departament: Genètica i Microbiologia 
Perfil: Genètica. Evolució. 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
ANTONIO FONTDEVILA VIVANCO CU Universitat Autònoma de Barcelona  
MAURO SANTOS MAROÑO CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
LLUÍS SERRA CAMÓ CU Universitat de Barcelona 
MARTA PASCUAL BERNIOLA TU Universitat de Barcelona 
 
 
 
Referència del Concurs: AL/07/111 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Microbiologia 
Departament: Genètica i Microbiologia 
Perfil: Microbiologia. Microbiologia Molecular 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
JORDI BARBÉ GARCÍA CU Universitat Autònoma de Barcelona  
MONTSERRAT LLAGOSTERA CASAS TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
ERNESTO GARCÍA LÓPEZ PI Centro de Investigaciones Biológicas – Madrid 
JUAN CARLOS ALONSO NAVARRO PI Centro Nacional de Biotecnologia –Madrid 
 

 
Referència del Concurs: AL/07/112 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Periodisme 
Departament: Periodisme i Ciències de la Comunicació 
Perfil: Periodisme Especialitzat. 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
PERE ORIOL COSTA BADIA CU Universitat Autònoma de Barcelona  
AMPARO TUÑÓN SANMARTÍN CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
TERESA VELÁZQUEZ GARCÍA-TALAVERA CU Universitat Autònoma de Barcelona  
ROSARIO LACALLE ZALDUENDO TU Universitat Autònoma de Barcelona  
 
 
Referència del Concurs: AL/07/113 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Didàctica de la Llengua i de la Literatura 
Departament: Didàctica de la Llengua, la Literatura i les Ciències Socials 
Perfil: Didàctica de la Llengua. Didàctica de la Segona Llengua. Pràcticum 
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COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
MARGARIDA CAMBRA GINÉ CEU Universitat de Barcelona 
CARME JUNYENT FIGUERAS TU Universitat de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
AMPARO TUSÓN VALLS TU Universitat Autònoma de Barcelona 
JOAN ARGENTER GIRALT CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
 
Referència del Concurs: AL/07/114 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat  
N. de places: 2  
Àrea de coneixement: Història Contemporània 
Departament: Història Moderna i Contemporània 
Perfil: Història Contemporània 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
FERRAN GALLEGO MARGALEFF TU Universitat Autònoma de Barcelona  
ESTEBAN CANALES GILI  TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
CARLES SANTACANA I TORRES TU Universitat de Barcelona 
JOSEP SÁNCHEZ CERVELLÓ TU Universitat Rovira i Virgili 
 
 
 
Referència del Concurs: AL/07/116 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Filologia Catalana 
Departament: Filologia Catalana 
Perfil: Llengua Catalana: lexicologia i sintaxi 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
XAVIER LUNA BATLLE TU Universitat Autònoma de Barcelona  
JAUME SOLÀ PUJOLS  TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
JOANA ROSSELLÓ XIMENES TU Universitat de Barcelona 
ALEXANDRE ALSINA KEITH CU Universitat Pompeu Fabra 
 
 
 
Referència del Concurs: AL/07/117 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Filologia Catalana 
Departament: Filologia Catalana 
Perfil: Literatura Catalana: Literatura dramàtica i espectacle teatral a Catalunya. 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
MANUEL JORBA JORBA CU Universitat Autònoma de Barcelona  
JORDI CASTELLANOS VILA CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
ENRIC GALLÉN MIRET CU Universitat Pompeu Fabra 
MARGARIDA CASACUBERTA ROCAROLS CU Universitat de Girona 
 
 
 
Referència del Concurs: AL/07/118 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Llengua Espanyola 
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Departament: Filologia Espanyola 
Perfil: Llengua espanyola aplicada a la traducció i fonètica de l’espanyol 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
SANTIAGO ALCOBA RUEDA CU Universitat Autònoma de Barcelona  
JOSEP MARIA BRUCART MARRACO CU Universitat Autònoma de Barcelona  
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
JOAQUIM LLISTERRI BOIX TU Universitat Autònoma de Barcelona 
DOLORS POCH OLIVÉ CU Universitat Autònoma de Barcelona  
 
 
Referència del Concurs: AL/07/119 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa  
Departament: Filologia Anglesa i Germanística 
Perfil: Filologia Anglesa  
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
MELISSA MOYER GREER TU Universitat Autònoma de Barcelona  
MARIA JOSEP SOLÉ SABATER CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
DANIEL RECANSENS VIVES CU Universitat Autònoma de Barcelona  
PILAR PRIETO VIVES PI ICREA 
 
 
Referència del Concurs: AL/07/120 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Didàctica i Organització Escolar 
Departament: Pedagogia Aplicada 
Perfil: Organització escolar i atenció a la diversitat 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
JOAQUIN GAIRIN SALLÁN   CU Universitat Autònoma de Barcelona  
MARINA TOMÀS FOLCH TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
FLOR CABRERA RODRÍGUEZ TU Universitat  de Barcelona 
TRINIDAD DONOSO VÁZQUEZ  TU Universitat  de Barcelona 
 
 
Referència del Concurs: AL/07/121 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat  
N. de places: 2  
Àrea de coneixement: Sociologia 
Departament: Sociologia 
Perfil: Sociologia 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
TERESA TORNS MARTIN  TU Universitat Autònoma de Barcelona  
LLUIS FLAQUER VILARDEBÓ CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
SEBASTIÀ SARASA URDIOLA TU Universitat Pompeu Fabra 
SOLEDAD GARCÍA CABEZA TU Universitat de Barcelona 
 

 
Referència del Concurs: AL/07/123 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Filologia Llatina 
Departament: Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana 
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Perfil: Filologia Llatina 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
JOSÉ MARTÍNEZ GÁZQUEZ CU Universitat Autònoma de Barcelona  
JOAN GÓMEZ PALLARÉS CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
GEMMA MARTÍNEZ PLANAGUMÀ TU Universitat Autònoma de Barcelona 
MARÍA JOSÉ PENA GIMENO TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 

 
Referència del Concurs: AL/07/124 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Filologia Grega 
Departament: Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana 
Perfil: Filologia Grega 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
ROSA ARACELI SANTIAGO ÁLVAREZ CU Universitat Autònoma de Barcelona  
CARLOS VARIAS GARCÍA TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
FRANCISCO AURA JORRO CU Universitat d’Alacant 
FRANCESCA MESTRE ROCA  TU Universitat de Barcelona 
 

 
Referència del Concurs: AL/07/125 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Història Medieval 
Departament: Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana 
Perfil: Història Medieval. 
  
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
MIQUEL BARCELÓ PERELLÓ CU Universitat Autònoma de Barcelona  
JOSÉ ENRIQUE RUÍZ DOMÉNEC CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
FRANCISCO JAVIER FACI LACASTA CU Universitat Rovira i Virgili 
ANTONI FURIÓ DIEGO CU Universitat de València 
 

 
Referència del Concurs: AL/07/126 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat  
N. de places: 3  
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular 
Departament: Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia 
Perfil: Biologia Cel·lular 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
MERCÈ DURFORT COLL CU Universitat de Barcelona  
SERGI BONET MARULL CU Universitat de Girona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
MONTSERRAT PONSÀ I FONTANALS CU Universitat Autònoma de Barcelona  
LLEONARD BARRIOS SANROMÀ TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Referència del Concurs: AL/07/129 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Sanitat Animal 
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Departament: Sanitat i Anatomia Animals 
Perfil: Malalties Parasitàries 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
JOAQUIM CASTELLÀ ESPUNY TU Universitat Autònoma de Barcelona  
JUAN F. GUTIÉRREZ GALINDO CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
MARIA JESÚS GRACIA SALINAS TU Universidad de Zaragoza 
AGUSTÍN ESTRADA PEÑA TU Universidad de Zaragoza 
 
 
Referència del Concurs: AL/07/130 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat 
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial 
Departament: Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions 
Perfil:  Xarxes d’Ordinadors. 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
JOSEP RIFÀ I COMA CU Universitat Autònoma de Barcelona  
JAUME PUJOL CAPDEVILA CEU Universitat Autònoma de Barcelona  
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
MARI PAZ MORILLO BOSCH TU  Universitat Politècnica de Catalunya  
MIQUEL SORIANO IBÁÑEZ TU  Universitat Politècnica de Catalunya  
 
 
 
Acord 21/2007, de 6 de juny, pel qual, per delegació del Consell de Govern, s’aprova la convocatòria de 
concursos de personal acadèmic contractat temporal, que tot seguit es transcriu: 
 

Resolució de la UAB per la qual es convoquen places de personal docent contractat temporal 
(professors associats i lectors) per al curs 2007/2008  

 
D’acord amb el que estableix l’article 45.1 de la Llei 1/2003 de 19 de febrer d’Universitats de Catalunya, l’article 
142 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovats per Decret 237/2003 de 8 d’octubre i el 
Reglament per a la provisió de places de personal docent i investigador dels cossos docents universitaris i per a 
la contractació de personal acadèmic permanent, temporal i personal investigador en formació en la categoria 
d’ajudant, aprovat per acord del Consell de Govern de la UAB de 30 de setembre de 2003 i modificat pels 
acords de 26 d’octubre de 2005, de 19 de gener de 2006 i de 7 de març de 2007, es convoca concurs públic per 
a cobrir places de personal docent contractat temporal (professors associats i lectors) per al curs 2007/2008, 
que figuren com a Annex I a la present Resolució, que es regirà per les següents: 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA 

1a. CARACTERÍSTIQUES DE LES PLACES 

D’acord amb el que estableix la legislació vigent i el reglament per a la provisió de places de personal docent i 
investigador dels cossos docents universitaris i per a la contractació de personal acadèmic permanent, temporal 
i personal investigador en formació en la categoria d’ajudant, la relació contractual dels professors associats i 
lectors és de caràcter laboral de duració temporal. La dedicació dels professors associats serà a temps parcial i 
la dels lectors a temps complet. 
 
2a. REQUISITS DELS CANDIDATS 

-REQUISITS DE CARÀCTER GENERAL 

 
 Tenir més de 18 anys. 
 No patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que sigui incompatible amb el 

desenvolupament de les corresponents funcions. 
 No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les Administracions 

Públiques, ni trobar-se inhabilitat per al desenvolupament de les funcions públiques. 
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 Estar en possessió de la corresponent autorització de treball i de residència. Els nacionals dels països de la 
Unió Europea als quals sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors, estaran exempts d’aquest 
requisit. 

 En el cas de títols obtinguts a l’estranger o cursos de doctorat realitzats també a l’estranger, hauran d’estar 
homologats d’acord amb la normativa vigent. 

 Els candidats hauran d’acreditar que estan en possessió tan dels requisits generals com dels de caràcter 
particular en el termini de presentació de sol·licituds. 

 

-REQUISITS DE CARÀCTER PARTICULAR 

 
Per als Professors Associats 
 Ser especialista de reconeguda competència en la matèria de la plaça que es convoca. 
 Exercir la seva activitat professional principal fora de l’àmbit acadèmic universitari. 

 
Per als Professors Lectors 
 Posseir el Títol de Doctor. 

 Disposar d’un informe favorable de l’AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) o 
de l’acreditació de l’ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación) per a la 
categoria de lector o ajudant doctor. 

 
3a. SOL·LICITUDS 
 
Totes les persones interessades en prendre part en aquests concursos, hauran de presentar la corresponent 
instància (els departaments i l'Àrea de Gestió i d’Administració de Recursos Humans disposaran d’un model), 
acompanyada del currículum, fotocòpia del DNI/NIE i del permís de treball per als no comunitaris. 
 
Per a les places de professor associat, s’adjuntarà l’acreditació de la seva activitat professional fora de l’àmbit 
acadèmic universitari i per a les places de professor lector, la fotocòpia del títol de doctor i de l’acreditació de 
l’ANECA o de l’informe favorable de l’AQU. 

Les instàncies es dirigiran al Sr. Rector Magnífic de la Universitat Autònoma de Barcelona a través del Registre 
General de la Universitat o en la forma prevista a l’article 38 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu comú. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 21 de 
juny a les 16,30 h. 
 
4a. DESENVOLUPAMENT DELS CONCURSOS 

Els departaments faran públiques les llistes de candidats admesos i exclosos a concurs i, si és el cas, fixaran el 
dia, hora i lloc de presentació dels candidats. 

El departament establirà en un termini màxim de quinze dies des que es fa pública la convocatòria, els criteris 
que la comissió ha de tenir en compte per resoldre el concurs. Aquest criteris, així com la composició de la 
comissió, els ha de fer públics com a mínim quinze dies abans que aquesta es constitueixi. 

El desenvolupament dels concursos s’ajustarà a l'establert en els articles 48 a 53 del Reglament per a la 
provisió de places de personal docent i investigador dels cossos docents universitaris i per a la contractació de 
personal acadèmic permanent, temporal i personal investigador en formació en la categoria d’ajudant. 
Correspon als òrgans col·legiats del Departament que en tingui atribuïda la competència, l’aprovació de la 
composició de la comissió que hagi de jutjar els concursos, llevat de les places de lector que correspondrà a la 
Comissió de Professorat de la universitat a proposta del departament. 

La comissió, un cop constituïda, ha d’elaborar una relació prioritzada i baremada dels criteris establerts pel 
departament corresponent per a la resolució del concurs, així com determinar la puntuació mínima necessària 
que han d’obtenir els candidats per tal de ser proposats per a la contractació. 

En les places de lector s’ha de realitzar una prova pública. El president de la comissió iniciarà l’acte de 
presentació i llegirà la llista de candidats admesos al concurs. Els candidats hauran de lliurar a la comissió 
el currículum per quadruplicat. En cas que en l’acte de presentació hi hagi més d’un candidat es 
determinarà per sorteig l’ordre en què intervindran. Així mateix es fixarà el termini durant el qual els candidats 
podran examinar la documentació presentada per la resta d’aspirants. 
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Abans de començar la prova, el president ha de fer públiques les decisions de la comissió que concreten els 
aspectes relatius als criteris de puntuació i d’adjudicació de la plaça. 

La prova consistirà en l’exposició oral dels mèrits i de l’historial acadèmic docent i investigador del candidat 
al·legats en el currículum, durant un temps màxim de seixanta minuts. Seguidament, la comissió ha de debatre 
amb el candidat els seus mèrits i el seu historial acadèmic i investigador durant un temps màxim de noranta 
minuts. 
 
En els concursos de professorat associat, la comissió, després d’haver-se constituït, ha d’emetre informe raonat 
en el qual ha d’acreditar els fonaments de la resolució del concurs, ajustant-se en tot cas a la priorització i 
baremació de criteris establerta per ella prèviament. 
 
En els concursos de professorat lector, finalitzada la prova, cada membre de la comissió ha de lliurar al 
president un informe raonat en què es valorin els continguts exposats per cada candidat i els punts que li 
atorga, ajustats, en tot cas, als criteris prèviament establerts per la comissió. 
A la vista dels informes i de la puntuació obtinguda per cadascú dels candidats, la comissió proposarà al Rector, 
amb caràcter vinculant, una relació dels candidats que hagin superat la puntuació mínima establerta per la 
comissió, per ordre de preferència per a la seva contractació. La proposta ha de contenir els criteris prioritzats i 
baremats d’adjudicació de les places, l’informe de la comissió, en el seu cas els informes dels seus membres , i 
la puntuació total que ha obtingut cadascú dels candidats. 
 

En el mateix acte, la comissió fa pública la seva proposta en el tauler d’anuncis del departament corresponent. 

Amb la proposta de contractació que haurà de realitzar el director del departament en el mesos de 
juliol/setembre, caldrà adjuntar els documents que justifiquin complir els requisits establerts en aquesta 
convocatòria. Si aquests requisits no són acreditats, els candidats perdran els drets que li atorgà el concurs. 

La universitat estendrà als candidats seleccionats el contracte per a prestar els seus serveis a la Universitat 
Autònoma de Barcelona i fixarà les condicions de treball en els termes previstos per la normativa vigent. Els 
efectes del contracte seran des de l'inici oficial del curs, sempre que es respectin el terminis establerts i es 
compleixin els requisits per ocupar la plaça. 
 
5a. RECLAMACIONS 
 
Contra la proposta de la comissió, els candidats podran presentar reclamació davant del Rector, en el termini 
màxim de deu dies a comptar des del dia següent a aquell en el qual la comissió fa públic el resultat del 
concurs. 
 
6a. IMPLEMENTACIÓ DE MESURES DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

A aquesta convocatòria li serà d’aplicació l'establert per acord del Consell de Govern de 21 de novembre de 
1996 sobre mesures de política lingüística a la Universitat Autònoma de Barcelona i la normativa de 
desenvolupament. 
 
Els candidats seleccionats hauran de deixar constància, en el moment de la contractació, que coneixen els 
continguts de l'esmentat acord i entreguen, en el seu cas, els documents acreditatius mencionats en la 
normativa de desenvolupament. 
 
7a. NORMA FINAL 

La present convocatòria i tots els actes administratius que es derivin d'ella i de l’actuació de les Comissions, 
podran ésser impugnats en els casos i en la forma establerts per la legislació vigent. 
 
 
EL RECTOR 
Per delegació: 
La Vicerectora de Personal Acadèmic 
 
 
Ana Ripoll Aracil 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 6 de juny de 2007 
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Acord 22/2007, de 6 de juny, pel qual, per delegació del Consell de Govern, s’aprova la convocatòria de 
concursos d’accés a places de cossos docents, que tot seguit es transcriu: 
 

Convocatòria de concursos d’accés a Places de Cossos Docents  

Concurs de places de professorat (Campus) 

Plaça Cos Àrea       

1 Catedràtic d’Universitat Estadística i Investigació Operativa 
1 Catedràtic d’Universitat Física Teòrica 
1 Catedràtic d’Universitat Comunicació Audiovisual i Publicitat 
2 Catedràtic d’Universitat Periodisme 
1 Catedràtic d’Universitat Anatomia i Embriologia Humana 
1 Catedràtic d’Universitat Medicina Preventiva i Salut Pública 
1 Catedràtic d’Universitat Ciència Política i de l’Administració 
1 Catedràtic d’Universitat Sociologia 
1 Catedràtic d’Universitat Dret Civil 
1 Catedràtic d’Universitat Dret del Treball i de la Seguretat Social 
1 Catedràtic d’Universitat Enginyeria Química 
1 Catedràtic d’Universitat Sanitat Animal 
2 Catedràtic d’Universitat Arquitectura i Tecnologia de Computadors 
1 Professor Titular d’Universitat Didàctica de la Llengua i la Literatura 
1 Professor Titular d’Universitat Didàctica de les Ciències Socials 
1 Professor Titular d’Universitat Biblioteconomia i Documentació 
1 Professor Titular d’Universitat Geografia Humana 
2 Professor Titular d’Universitat Anàlisi Geogràfica Regional 
1 Professor Titular d’Universitat Producció Animal 
1 Professor Titular d’Universitat Medicina i Cirurgia Animal  
 

UAB – VALL D’HEBRON 
 
Cos docent:  Catedràtic d’Universitat Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement:  Oftalmologia 
Especialitat: Oftalmologia 
Destí: Hospital de la Vall d’Hebron 
 
 
Cos docent: Professor Catedràtic d’Universitat Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement: Medicina 
Especialitat:  Oncologia Mèdica 
Destí:  Hospital de la Vall d’Hebron 
 
 
Cos docent: Professor Titular d’Universitat Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement: Cirurgia 
Especialitat:  Urologia 
Destí:  Hospital de la Vall d’Hebron 
 
 
Cos docent: Professor Titular d’Universitat Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement: Medicina 
Especialitat: Medicina Interna- Hepatologia 
Destí:  Hospital de la Vall d’Hebron 
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Referència del Concurs: A1/126 
Cos al qual pertany la plaça: Catedràtic d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Estadística i Investigació Operativa 
Departament: Matemàtiques 
Perfil: Estadística i Investigació Operativa 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
FREDERIC UTZET CIVIT CU Universitat Autònoma de Barcelona  
ÀNGEL CALSINA BALLESTA CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
GUADALUPE GÓMEZ MELIS CU Universitat Politècnica de Catalunya 
JOSEP MARIA OLLER SALA CU Universitat de Barcelona 
 
 
Referència del Concurs: A2/031 
Cos al qual pertany la plaça: Catedràtic d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Física Teòrica 
Departament: Física 
Perfil: Partícules Elementals 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
ENRIC VERDAGUER OMS CU Universitat  de Barcelona  
JAUME GARRIGA TORRES CU Universitat  de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
JOSEP A. GRIFOLS GRAS CU Universitat Autònoma de Barcelona 
RAMON PASCUAL DE SANS CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Referència del Concurs: A3/127 
Cos al qual pertany la plaça: Catedràtic d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement:  Comunicació Audiovisual i Publicitat 
Departament: Comunicació Audiovisual i Publicitat 
Perfil: Teoria i Tècnica de la Producció i Direcció Cinematogràfica 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
EMILI PRADO PICÓ CU Universitat Autònoma de Barcelona 
ROMÀ GUBERN GARRIGA-NOGUÉS CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
MIGUEL DE AGUILERA MOYANO CU Universdad de Málaga 
JOSÉ VICENTE IDOYAGA ARROSPIDE CU Euskal Herriko Unibertsitatea 
 
 
Referència del Concurs: A4/083 
Cos al qual pertany la plaça: Catedràtic d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement:  Periodisme  
Departament: Periodisme i Ciències de la Comunicació 
Perfil: Polítiques de Comunicació 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
PERE ORIOL COSTA BADIA CU Universitat Autònoma de Barcelona 
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MIQUEL de MORAGAS SPÀ CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
TERESA VELÁZQUEZ GARCÍA-TALAVERA CU Universitat Autònoma de Barcelona 
ROSARIO de MATEO PÉREZ CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Referència del Concurs: A5/128 
Cos al qual pertany la plaça: Catedràtic d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement:  Periodisme  
Departament: Periodisme i Ciències de la Comunicació 
Perfil: Teories de la Comunicació i Semiòtica  
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
PERE ORIOL COSTA BADIA CU Universitat Autònoma de Barcelona 
MIQUEL de MORAGAS SPÀ CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
PILAR DIEZHANDINO NIETO CU Universidad Carlos III de Madrid 
ROSARIO de MATEO PÉREZ CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Referència del Concurs: A6/129 
Cos al qual pertany la plaça: Catedràtic d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement:  Anatomia  i Embriologia Humana  
Departament: Ciències Morfològiques 
Perfil: Anatomia Humana: Generalitats i Aparell locomotor. Anatomia Humana: 
Cardiovascular i Esplacnologia 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
JOSEP MARIA DOMÈNECH MATEU CU Universitat Autònoma de Barcelona 
JOSÉ RAMON MERIDA VELASCO CU Universidad Complutense de Madrid 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
MIQUEL VILARDELL TARRÉS CU Universitat Autònoma de Barcelona 
ÀLVAR NET CASTEL CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Referència del Concurs: A7/130 
Cos al qual pertany la plaça: Catedràtic d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement:  Medicina Preventiva i Salut Pública  
Departament: Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i Medicina Preventiva 
Perfil: Bioestadística 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
LEONARDO PARDO CARRASCO CU Universitat Autònoma de Barcelona 
JOAN SENTIS VILALTA CU Universitat de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
FERRAN SANZ CARRERAS CU Universitat Pompeu Fabra 
MIREIA DUÑACH MASJUAN CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Referència del Concurs: A8/131 
Cos al qual pertany la plaça: Catedràtic d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement:  Ciència Política i de l’Administració  
Departament: Ciència Política i Dret Públic 
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Perfil: Ciència Política i de l’Administració 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
JOSEP MARIA VALLÈS CASADEVALL CU Universitat Autònoma de Barcelona 
JOAN BOTELLA CORRAL CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
FRANCISCO JOSÉ LLERA RAMO CU Universidad del País Vasco 
MARIA ROSA VIRÓS I GALTIER CU Universitat Pompeu Fabra 
 
 
Referència del Concurs: A9/132 
Cos al qual pertany la plaça: Catedràtic d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement:  Sociologia  
Departament: Sociologia 
Perfil: Mètodes i Tècniques 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
JOAN ESTRUCH GIBERT CU Universitat Autònoma de Barcelona 
FAUSTINO MIGUÉLEZ LOBO CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
IGNASI BRUNET ICART CU Universitat Rovira i Virgili 
ALFONSO PÉREZ-AGOTE POVEDA CU Universidad Complutense de Madrid 
 
 
Referència del Concurs: A10/133 
Cos al qual pertany la plaça: Catedràtic d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement:  Dret Civil  
Departament: Dret Privat 
Perfil: Dret Civil 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
ENCARNA ROCA TRIAS CU Universitat de Barcelona 
FERRAN BADOSA COLL CU Universitat de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
RAFAEL ARENAS GARCÍA CU Universitat Autònoma de Barcelona 
BLANCA VILÀ COSTA CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Referència del Concurs: A11/134  
Cos al qual pertany la plaça: Catedràtic d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement:  Dret del Treball i de la Seguretat Social 
Departament: Dret Públic i Ciències Historicojurídiques 
Perfil: Dret del Treball i de la Seguretat Social 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
MANUEL RAMON ALARCÓN CARACUEL CU Universidad de Sevilla 
JUAN LÓPEZ GANDÍA  CU Universidad de València 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
FRANCESCA PUIGPELAT MARTÍ CU Universitat Autònoma de Barcelona 
ENCARNACIÓ RICART MARTÍ CU Universitat Rovira i Virgili 
 
 
Referència del Concurs: A12/048 
Cos al qual pertany la plaça: Catedràtic d’Universitat  
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N. de places: 1  
Àrea de coneixement:  Enginyeria Química  
Departament: Enginyeria Química 
Perfil: Enginyeria Química 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
JAVIER LAFUENTE SANCHO CU Universitat Autònoma de Barcelona 
JOSEP LÓPEZ SANTÍN CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
MANEL POCH ESPALLARGAS CU Universitat de Girona 
CARME ROSSELLÓ MATAS CU Universitat de les Illes Balears 
 
 
Referència del Concurs: A13/135 
Cos al qual pertany la plaça: Catedràtic d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement:  Sanitat Animal  
Departament: Sanitat i Anatomia Animals 
Perfil: Epidemiologia 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
MARIANO DOMINGO ÁLVAREZ CU Universitat Autònoma de Barcelona 
JUAN F. GUTIÉRREZ GALINDO CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
PEDRO RUBIO NISTAL CU Universitadad de León 
JUAN FRANCISCO GARCÍA MARÍN CU Universitadad de León 
 
 
Referència del Concurs: A14/136 
Cos al qual pertany la plaça: Catedràtic d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement:  Arquitectura i Tecnologia de Computadors  
Departament: Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius 
Perfil: Arquitectura de Computadors 
 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
EMILIO LUQUE FADÓN CU Universitat Autònoma de Barcelona 
ANA RIPOLL ARACIL CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
JUAN JOSÉ NAVARRO GUERRERO CU Universitat Politècnica de Catalunya 
EDUARD AYGUADÉ PARRA CU Universitat Politècnica de Catalunya 
 
 
Referència del Concurs: A15/137 
Cos al qual pertany la plaça: Catedràtic d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement:  Arquitectura i Tecnologia de Computadors  
Departament: Microelectrònica i Sistemes Electrònics 
Perfil: Sistemes Digitals 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
JORDI  AGUILÓ LLOBET CU Universitat Autònoma de Barcelona 
ELENA VALDERRAMA VALLÉS CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
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EMILIO LUQUE FADÓN CU Universitat Autònoma de Barcelona 
TOMÁS MARGALEF BURRULL CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Referència del Concurs: B16/138 
Cos al qual pertany la plaça: Titular d’Universitat 
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Didàctica de la Llengua i de la Literatura 
Departament: Didàctica de la Llengua, la Literatura i les Ciències Socials 
Perfil: Didàctica de la Llengua Anglesa. Pràcticum 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
MIQUEL LLOBERA CÀNAVES CU Universitat de Barcelona  
JULIÀ FONT ADROVER  TU Universitat de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
JOSEP MARIA COTS CAIMONS CU Universitat de Lleida 
LOURDES DÍAZ RODRÍGUEZ TU Universitat Pompeu Fabra 
 
 
Referència del Concurs: B17/139 
Cos al qual pertany la plaça: Titular d’Universitat 
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Didàctica de les Ciències Socials 
Departament: Didàctica de la Llengua, la Literatura i les Ciències Socials 
Perfil: Ciències Socials  i la seva didàctica (Educació Infantil i Primària). Pràcticum 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
JOAQUIM PRATS CUEVAS CU Universitat de Barcelona  
FRANCESC XAVIER HERNÁNDEZ CARDONA CU Universitat de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
ROSA M. PUJOL VILALLONGA TU Universitat Autònoma de Barcelona 
NEUS SANMARTÍ PUIG CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Referència del Concurs: B18/140 
Cos al qual pertany la plaça: Titular d’Universitat 
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Biblioteconomia i Documentació 
Departament: Filologia Catalana 
Perfil: Documentació Informativa 
 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
EULÀLIA FUENTES PUJOL CU Universitat Autònoma de Barcelona  
M. JOSEP RECODER SELLARÈS TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
ELIAS SANZ CASADO CU Universidad Carlos III de Madrid 
ANTONIO HERNÁNDEZ PÉREZ TU Universidad Carlos III de Madrid 
 
 
Referència del Concurs: B19/141 
Cos al qual pertany la plaça: Titular d’Universitat 
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Geografia Humana 
Departament: Geografia 
Perfil: Geografia Urbana 
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COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
HELENA ESTALELLA BOADELLA CU Universitat Autònoma de Barcelona  
MONTSERRAT PALLARÈS BARBERÀ TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
ENRIC MENDIZABAL RIERA TU Universitat Autònoma de Barcelona 
CARME MIRALLES GUASCH TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Referència del Concurs: B20/142 
Cos al qual pertany la plaça: Titular d’Universitat  
N. de places: 2  
Àrea de coneixement:  Anàlisi Geogràfica Regional  
Departament: Geografia 
Perfil: Geografia d’Europa 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
GEMMA CÀNOVES VALIENTE TU Universitat Autònoma de Barcelona 
MARIA PRATS FERRET TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
MARIA DOLORS GARCIA RAMON CU Universitat Autònoma de Barcelona 
MIREIA BAYLINA FERRÉ TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Referència del Concurs: B21/144 
Cos al qual pertany la plaça: Titular d’Universitat 
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Producció Animal 
Departament: Ciència Animal i dels Aliments 
Perfil: Agricultura. Ecologia veterinària 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
FREDERIC FILLAT ESTAQUÉ CT Instituto Pirenaico de Ecología (Jaca). CSIC 
ROSARIO FANLO DOMÍNGUEZ  TU Universitat de Lleida 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
JOSEFINA PLAIXATS BOIXADERA TU Universitat Autònoma de Barcelona 
ELENA ALBANELL TRULLÀS TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Referència del Concurs: B22/145 
Cos al qual pertany la plaça: Titular d’Universitat 
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Medicina i Cirurgia Animals 
Departament: Medicina i Cirurgia Animals 
Perfil: Patologia Mèdica I, Neurologia 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
MARTÍ PUMAROLA BATLLE CU Universitat Autònoma de Barcelona  
LLUÍS FERRER I CAUBET  CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
MARIA CASTAÑO ROSADO CU Universidad Complutense de Madrid  
ISIDRE FERRER ABIZANDA CU Universitat de Barcelona 
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Concurs de places de professorat (Places Vinculades) 

UAB – VALL D’HEBRON 

Referència del Concurs: A1/146  
Cos docent: Catedràtic d’Universitat   Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement: Oftalmologia 
Departament:  Cirurgia 
Especialitat: Oftalmologia 
Institució Sanitària:  ICS 
Destí: Vall d’Hebron 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
FRANCISCO GÓMEZ-ULLA DE IRAZAZABAL  CU Universidad de Santiago de Compostela 
JOSÉ FERNÁNDEZ-VIGO LÓPEZ CU  Universidad de Extremadura 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
MANUEL ARMENGOL CARRASCO CU Universitat Autònoma de Barcelona 
XAVIER RIUS CORNADÓ CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Referència del Concurs: A2/147  
Cos docent: Catedràtic d’Universitat   Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement: Medicina 
Departament:  Medicina 
Especialitat: Oncologia Mèdica 
Institució Sanitària:  ICS 
Destí: Vall d’Hebron 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
JORDI TOR I AGUILERA CU Universitat Autònoma de Barcelona 
CELESTINO REY-JOLY BARROSO CU Universitat Autònoma de Barcelona 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
RAFAEL ESTEBAN I MUR CU Universitat Autònoma de Barcelona 
JAUME GUARDIA I MASSÓ CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Referència del Concurs: B3/148  
Cos docent: Titular d’Universitat  Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement: Cirurgia 
Departament:  Cirurgia 
Especialitat: Urologia 
Institució Sanitària:  ICS 
Destí: Vall d’Hebron 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
MANUEL ARMENGOL CARRASCO CU Universitat Autònoma de Barcelona 
JAUME FERNÁNDEZ-LLAMAZARES RODRÍGUEZ CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
ANTONI GELABERT MAS CU Universitat Autònoma de Barcelona 
ANTONIO NAVARRO QUILIS CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Referència del Concurs: B4/149  
Cos docent: Titular d’Universitat  Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement: Medicina 
Departament:  Medicina 
Especialitat: Medicina Interna- Hepatologia 
Institució Sanitària:  ICS 
Destí: Vall d’Hebron 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
JOAN GENESCÀ I FERRER TU Universitat Autònoma de Barcelona  
VICTOR VARGAS I BLASCO TU Universitat Autònoma de Barcelona  
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Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
RAFAEL ESTEBAN I MUR CU Universitat Autònoma de Barcelona  
JAUME GUARDIA I MASSÓ CU Universitat Autònoma de Barcelona  
 
Acord 23/2007, de 6 de juny, pel qual, per delegació del Consell de Govern, els nomenaments de professors 
emèrits als doctors Aurelio Àlvarez Pérez i Joaquim Yarza Luaces i a la doctora Maria Aranzazu Echezarreta 
Zubizarreta. 
 
 
I.4.5. Comissió de Política Lingüística 
 
Acord 04/2007, de 6 de juny, pel qual s'aprova la proposta de resolució d'ajuts per a redactar tesis doctorals 
en català, que tot seguit es transcriu: 
 
 

Resolució de la convocatòria d’ajuts per a redactar tesis doctorals en català. Any 2007 
 

Nom  Departament Data de lectura Pressupost  Proposta de resolució 

Antoni Verger Planells Dept. de Sociologia Novembre del 2007 624 € 624 € 

Daniel Calvo Boluda Dept. de Química Juliol del 2007 237,81 € 237,81 € 

Total   861,81 € 861,81 € 

 
 
I.4.6. Comissió de Qualitat i d’Avaluació 
 
Acord 12/2007, de 20 de juny, pel qual s’aprova la proposta d’assignació dels complements addicionals per 
mèrits de gestió del professorat de la UAB corresponent a la convocatòria de 2005 i de 2006, que tot seguit es 
transcriu: 
 

Relació de professors amb trams de gestió 
 

Avaluació 2005 

COGNOMS I NOM TRAM 

ALEGRET SANROMA, SALVADOR PRIMER 

ALVAREZ GOMEZ, MANUEL PRIMER 

AMADOR GUILLEM, MIQUEL PRIMER 

ARMENGOL CARRASCO, MANUEL SEGON 

ASENSIO AGUILERA, JOSE MARIA PRIMER 

ASTELARRA BONOMI, JUDITH PRIMER 

AULET AMELA, JAUME PRIMER 

AVILES PUIGVERT, FRANCESC XAVIER PRIMER 

AYMERICH HUMET, XAVIER SEGON 

BARBE DURAN, LLUIS PRIMER 

BARBE GARCIA, JORDI PRIMER 

BARCELO SERRAMALERA, MERCE PRIMER 
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COGNOMS I NOM TRAM 

BARNIOL BEUMALA, NURIA PRIMER 

BARTROLI MOLINS, JORDI PRIMER 

BERENGUER ESTELLES, LAURA PRIMER 

BLANCO ESCODA, JAVIER PRIMER 

BRUCART MARRACO, JOSEP MARIA PRIMER 

CACHON CADENAS, MANUEL JESUS PRIMER 

CANO ALONSO, PEDRO LUIS PRIMER 

CANOVES VALIENTE, GEMMA PRIMER 

CARBONELL MANILS, JOAN SEGON 

CARRERAS COLLADO, RAMON SEGON 

CASALS COUTURIER, MURIEL PRIMER 

CASSANY CELS, ENRIC PRIMER 

CASTELLANO LOPEZ, BERNARDO PRIMER 

CASTILLO FRANQUET, JUAN DEL PRIMER 

CAUS GRACIA, ESMERALDA PRIMER 

CLAVERA MONJONELL, JOAN PRIMER 

CROS ALAVEDRA, ANNA PRIMER 

CUFI SOBREGRAU, JULIA PRIMER 

DEU BAIGUAL, ESTEVE PRIMER 

DOLZ GASTALDO, VICENTA PRIMER 

DOMENECH MATEU, JOSEP MARIA PRIMER 

ESPINAL FARRE, MARIA TERESA PRIMER 

ESPUNY TOMAS, MARIA JESUS PRIMER 

ESTALELLA BOADELLA, ELENA PRIMER 

FERNANDEZ CASTRO, JORDI PRIMER 

FERRER CAUBET, LLUIS PRIMER 

FERRET JACAS, JOAQUIN PRIMER 

FONTCUBERTA GEL, JOAN PRIMER 

FRANCH SAGUER, MARTA PRIMER 

GAIRIN SALLAN, JOAQUIN PRIMER 

GASA GASO, JOSEP PRIMER 

GENESCA GARRIGOSA, ENRIC PRIMER 
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COGNOMS I NOM TRAM 

GETE-ALONSO Y CALERA, M. DEL CARMEN PRIMER 

GODIA CASABLANCAS, FRANCESC TERCER 

GOLDEN ., SEAN VALENTINE PRIMER 

GOMEZ PALLARES, JOAN TERCER 

GONZALEZ ANADON, GLORIA PRIMER 

GRASA HERNANDEZ, RAFAEL TERCER 

GRAU VECIANA, JOSE MARIA PRIMER 

GUARDIA MASSO, JAIME PRIMER 

GUERRERO BONED, SANTIAGO TERCER 

HERNANZ CARBO, LLUISA PRIMER 

IZQUIERDO AYMERICH, MERCE PRIMER 

IZQUIERDO RODRIGUEZ, CONRADO PRIMER 

LEMKOW ZETTERLING, LOUIS PRIMER 

LLINES SOLER, MONTSERRAT PRIMER 

LLUCH LOPEZ, JOSE Mª PRIMER 

LOPEZ SANTIN, JOSEP PRIMER 

LUQUE FADON, EMILIO SEGON 

MALAGARRIGA ROVIRA, TERESA PRIMER 

MALGOSA MORERA, ASUNCION PRIMER 

MARCOS DAUDER, RICARDO PRIMER 

MARIN OTTO, ENRIC PRIMER 

MARQUET CORTES, JORDI TERCER 

MARTI CARBONELL, SUNSI PRIMER 

MARTIN RAMOS, JOSEP LLUIS PRIMER 

MARTINEZ FERNANDEZ, FRANCISCO JOSE PRIMER 

MARTINEZ GAZQUEZ, JOSE PRIMER 

MARTINEZ JIMENEZ, Mª ISABEL PRIMER 

MARTINEZ MUÑOZ, MARIO PRIMER 

MENDEZ VILASECA, ANTONIO SEGON 

MIGUELEZ LOBO, FAUSTINO PRIMER 

MOLINS LOPEZ-RODO, JOAQUIM MARIA PRIMER 

MONTANE CAPDEVILA, JOSEP PRIMER 
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COGNOMS I NOM TRAM 

MONTLLOR SERRATS, JOAN PRIMER 

MURCIANO MARTINEZ, MARCIAL PRIMER 

MURILLO PUYAL, JULIO PRIMER 

NET CASTEL, ALVAR SEGON 

OLIVA CUYAS, ANTONI PRIMER 

OLIVER ALONSO, JOSEP PRIMER 

OLIVER MALAGELADA, JOAN PRIMER 

PAGES BLANCH, JOAN PRIMER 

PARAMIO NIETO, M. TERESA PRIMER 

PERONA PAEZ, JUAN JOSE SEGON 

PICATOSTE RAMON, FERNANDO MARCELINO PRIMER 

PINIELLA FEBRER, JOAN FRANCESC PRIMER 

PIÑOL RULL, JOAN PRIMER 

POCH OLIVE, DOLORS PRIMER 

PONS AROZTEGUI, JORDI PRIMER 

PONSA FONTANALS, MONTSERRAT PRIMER 

PRIOR JIMENEZ, DIEGO PRIMER 

PUIGPELAT MARTI, FRANCESCA PRIMER 

PUJOL MOIX, NURIA PRIMER 

PUMAROLA BATLLE, MARTI PRIMER 

RECIO ANDREU, ALBERT PRIMER 

RIBA LLORET, MARIA DOLORS TERCER 

RIERA MICALO, PERE PRIMER 

RIPOLL LOPEZ, ODILIA PRIMER 

ROIG DE ZARATE, JORDI PRIMER 

ROVIRA SALLES, JOAN PRIMER 

RUBIES PRAT, JOAN PRIMER 

RUIZ DOMENEC, JOSE ENRIQUE PRIMER 

SABES XAMANI, MANUEL PRIMER 

SANCHEZ BONASTRE, ARMAND SEGON 

SANCHEZ LANCIS, CARLOS ELISEO PRIMER 

SANCHO PIFARRE, FERRAN PRIMER 
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COGNOMS I NOM TRAM 

SANTALO PEDRO, JOSEP TERCER 

SOLANILLA DEMESTRE, VICTORIA PRIMER 

SOLIVELLAS AZNAR, MARIANO PRIMER 

SORRIBES GOMIS, JOAN SEGON 

SUÑE TARRUELLA, JORDI PRIMER 

SUPPI BOLDRITO, REMO LUCIO SEGON 

TOBEÑA PALLARES, ADOLFO PRIMER 

TULLA PUJOL, ANTONI FRANCISCO PRIMER 

VALDES GAZQUEZ, MARIA PRIMER 

VAQUE RAFART, JOSEP PRIMER 

VELAZQUEZ GARCIA-TALAVERA, TERESA PRIMER 

VILAR ROCA, GERARD PRIMER 

VILARDELL RIERA, INMACULADA SEGON 

VILARDELL TARRES, MIQUEL TERCER 

YABAR MADINAVEITIA, JOSE MANUEL R. SEGON 

YSAS SOLANES, MARIA SEGON 

YSAS SOLANES, PERE PRIMER 
 

Avaluació 2006 

COGNOMS I NOM TRAM 

ANTON ROSERA, MONTSERRAT PRIMER 

BARAS GOMEZ, MONTSERRAT PRIMER 

BELMONTE SOLER, JORDINA PRIMER 

BERENGUER ESTELLES, LAURA SEGON 

CARBONELL MANILS, JOAN TERCER 

CROS ALAVEDRA, ANNA SEGON 

GIRAL QUINTANA, EUGENI PRIMER 

GONZALEZ ANADON, GLORIA SEGON 

GRASA HERNANDEZ, RAFAEL QUART 

LOPE PEÑA, ANDREU PRIMER 

MALGOSA MORERA, ASUNCION SEGON 

MARQUET CORTES, JORDI QUART 

MENDEZ VILASECA, ANTONIO TERCER 

MORENO ORTIZ, ROMUALDO PRIMER 
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COGNOMS I NOM TRAM 

PALLARES BARBERA, MONTSERRAT PRIMER 

PANADES MARTI, JUDIT PRIMER 

PLA SOLER, Mª TERESA REYES PRIMER 

PUIGPELAT MARTI, FRANCESCA SEGON 

RIBA LLORET, MARIA DOLORS QUART 

RIPOLL LOPEZ, ODILIA SEGON 

ROSELL FOXA, JORDI PRIMER 

SANCHEZ BONASTRE, ARMAND TERCER 

SANMARTI PUIG, NEUS PRIMER 

SORRIBES GOMIS, JOAN TERCER 

SUPPI BOLDRITO, REMO LUCIO TERCER 

TULLA PUJOL, ANTONI FRANCISCO SEGON 

VILARDELL RIERA, INMACULADA TERCER 

VILARDELL TARRES, MIQUEL QUART 

YABAR MADINAVEITIA, JOSE MANUEL R. TERCER 

 
 
Acord 13/2007, de 20 de juny, pel qual s’informa del recurs d’alçada presentat per un professor que no va 
obtenir avaluació favorable en la convocatòria extraordinària de l’avaluació de l’activitat docent del professorat 
de la UAB, i s’eleva l’informe al rector per a la resolució del recurs. 
 
 
I.5. Resolucions de la Gerència 
 
Resolució del gerent, de 25 de juny 2007, per la qual transforma el Servei de Prevenció i Medi Ambient en 
dues oficines, l’Oficina de Medi Ambient (amb dependència de la vicegerència d’Economia) i l’Oficina de Serveis 
de Prevenció (amb dependència de la vicegerència de Recursos Humans). 
 
 
II. Nomenaments i cessaments 
 
II.1. Facultats i Escoles universitàries 
 
Nomenaments 
 
Resolució del rector, de 5 de juny 2007, per la qual es nomena la senyora Adriana Artola Casacuberta 
coordinadora d’Estudis d’Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Química Industrial, de l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria. 
 
Resolució del rector, de 5 de juny 2007, per la qual es nomena el senyor Jordi Ordóñez Llanos coordinador 
del Màster Oficial de Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina. 
 
 
II.2. Departaments 
 
Nomenaments 
 
Resolució del rector, de 5 de juny 2007, per la qual es nomena la senyora Montserrat Claveria Nadal 
coordinadora de Tercer Cicle del Departament d’Art. 
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Resolució del rector, de 22 de juny 2007, per la qual es nomena la senyora Isabel Gómez Alemany 
coordinadora de la Unitat Departamental de Psicologia Evolutiva i de l’Educació-Facultat de Ciències de 
l’Educació del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació. 
 
 
Cessaments 
 
Resolució del rector, de 5 de juny 2007, per la qual el senyor Rafael Cornudella Carré cessa com a 
coordinador de Tercer Cicle del Departament d’Art. 
 
 
II.3. Institucionals 
 
Nomenaments 
 
Resolució del rector, de 8 de juny 2007, per la qual es nomena el senyor Eduard Escrich Escriche 
representant i delegat de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Universitària d’Infermeria de la Creu 
Roja. 
 
 
Cessaments 
 
Resolució del rector, de 8 de juny 2007, per la qual el senyor Xavier Navarro Acebes cessa com a 
representant i delegat de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Universitària d’Infermeria de la Creu 
Roja. 
 
 
II.4. Serveis administratius 
 
Nomenaments 
 
Resolució del gerent, de 25 de juny de 2007, per la qual es nomena el senyor Pere Ysern Comas cap de 
l’Oficina de Medi Ambient. 
 
 
III. Convenis 
 
III.1. Marcs de col·laboració 
 
Conveni de 14 de maig de 2007 entre la UAB i la Fundació CIDOB, per a la col·laboració de la UAB, a través 
de l'Institut d'Estudis Internacionals i Interculturals i del CIDOB, a través dels seus Programes, en l'àmbit de la 
recerca aplicada i de la difusió del coneixement sobre Relacions Internacionals i Interculturals, mitjançant la 
realització d'activitats conjuntes, organitzades i administrades per la Fundació CIDOB, amb direcció i 
assessorament acadèmico-científiques de professorat de la UAB. 
 
Conveni de 15 de maig de 2007 entre la UAB i la Universitat Rovira i Virgili (URV), per a la col·laboració 
entre la Unitat Predepartamental de Comunicació Audiovisual, Publicitat i Periodisme de la URV (UPCAPP-URV) i 
l'Institut de la Comunicació de la UAB (InCom-UAB), en matèria de comunicació en l'àmbit de la investigació, la 
formació i la documentació. 
 
Conveni de 7 de juny de 2007 entre la UAB i el Ministerio de Medio Ambiente, per establir el protocol de 
col·laboració per a donar suport al Centro Temático Europeo de Usos del Suelo e Información Territorial. 
 
 
III.2. Específics 
 
Conveni de 9 de febrer de 2007 entre la UAB i la Fundació Doctor Robert (FDR), per a la col·laboració de la 
FDR amb la Facultat de Medicina per aportar el coneixement i experiència específics en educació mèdica, amb 
l'objectiu de desenvolupar el nou model docent que hi ha darrera la nova estructura EEES. 
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Conveni de 3 de març de 2007 entre la UAB i el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE). Encàrrec, per 
part de la UAB al CIRE, per a realitzar el trasllat de l'Hemeroteca de la Facultat de Ciències de la Comunicació a 
la Biblioteca General de la UAB. 
 
Addenda de 26 de març de 2007 al conveni signat en data 21 de març de 2006 entre la UAB i Ajuntament 
de Ripollet per a la modificació del mateix com a conseqüència de l'ampliació dels centres que participaran en 
les actuacions del projecte "Campus Ítaca" 2007 de la UAB. 
 
Conveni de 10 d’abril de 2007 entre la UAB i l’Institut Ramon Llull, per contribuir a la qualitat de les 
traduccions en curs d'obres literàries catalanes. 
 
Conveni de 3 de maig de 2007 entre la UAB i la Dirección General de Tráfico, per a la realització d'activitats 
conjuntes de cooperació en investigació i estudis de seguretat vial, així com el desenvolupament de programes i 
projectes específics en l'àrea de la normativa vial. 
 
Conveni de 21 de maig de 2007 entre la UAB i el Consell Comarcal del Berguedà, per emmarcar l'actuació en 
la participació en el projecte "Campus Ítaca" de la UAB per a l'any 2007. 
 
Conveni de 14 de juny de 2007 entre la UAB i el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), per 
prorrogar i actualitzar el conveni subscrit en data 29 de novembre de 2002 pel reconeixement de la Divisió de 
Prehistòria del Departament d'Antropologia Social i de Prehistòria com a unitat associada al CSIC a través de 
l'Institut Milà i Fontanals. Amb motiu de la divisió del Departament per part de la UAB, la nova unitat associada 
amb el CSIC és el Grup d'Arqueologia Social Americana (GASA) del Departament de Prehistòria. 
 
 
 
IV. Convocatòries i resolucions de places 
 
IV.1. Personal docent i investigador 
 
Convocatòries 
 
Resolució del rector, de 28 de març de 2007,  per la qual es convoca concurs públic per l'accés a una plaça  
de catedràtic en règim de contracte laboral, amb destinació a l’àrea de coneixement de Genètica adscrita al 
Departament de Genètica i Microbiologia (DOGC núm. 4897, de 5 de juny de 2007). 
 
Resolució del rector, de 28 de març de 2007,  per la qual es convoca concurs públic per l'accés a la plaça  
d’agregat en règim de contracte laboral, amb destinació a l’àrea de coneixement de Tecnologia Electrònica 
adscrita al Departament d’Enginyeria Electrònica (DOGC núm. 4897, de 5 de juny de 2007). 
 
Resolució del rector, de 28 de març de 2007,  per la qual es convoquen concursos d’accés a places de 
funcionaris docents universitaris, amb plaça vinculada, amb destinació a  l’àrea de coneixement de Psiquiatria 
adscrita al Departament de Psiquiatria i Medicina Legal i a l’àrea de coneixement de Cirurgia, adscrita al 
Departament de Cirurgia (BOE núm. 148, de 21 de juny de 2007). 
 
Correcció d’errors de la Resolució del rector, de 28 de març de 2007,  per la qual es convoquen 
concursos d’accés a cossos docents universitaris (BOE núm. 138, de 9 de juny de 2007). 
 
Correcció d’errors de la Resolució del rector, de 28 de març de 2007,  per la qual es convoquen 
concursos d’accés a cossos docents universitaris (BOE núm. 140, de 12 de juny de 2007). 
 
 
Resolucions 
 
Resolució del rector, de 21 de maig de 2007, per la que es nomena el senyor José maría ribera 
Santasusana, de l’àrea de coneixement de Medicina, especialitat de Hematologia i Hemoteràpia adscrita al 
Departament de Medicina, Professor Titular d’Universitat, amb plaça vinculada (BOE núm. 137, de 23 de juny 
de 2007).  
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IV.2. Personal d’administració i serveis 
 
Convocatòries 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, d’1 de juny de 2007, per la 
qual s’anuncia una concurrència per a cobrir les places d’administratiu/iva, que es detallen a continuació:  
 

 
Resolució del Rector, d’11 de juny de 2007, per la qual es convoquen proves selectives per a l’accés a 
l’escala administrativa, pel sistema d’oposició (DOGC núm. 4904, de 14 de juny de 2007). 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, d’11 de juny de 2007, per la 
qual es convoca concurs públic per a cobrir una plaça de responsable de patrimoni fiscal, amb destinació a 
l’Àrea d’Economia i Finances. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, d’11 de juny de 2007, per la 
qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de tècnic/a especialista de laboratori, amb 
destinació a la sala de dissecció i osteoteca del Departament de Ciències Morfològiques de l’Administració de 
Centre de Medicina.  
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, d’11 de juny de 2007, per la 
qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’auxiliar de serveis, amb destinació a l’aulari 
central de l’Administració de Centre de Dret, de Ciències Econòmiques i Empresarials i de Ciències Polítiques i 
de Sociologia.  
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, d’11 de juny de 2007, per la 
qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’enginyer/a tècnic/a d’instal·lacions, amb 
destinació a la Unitat d’Arquitectura i d’Urbanisme de la Direcció d’Arquitectura i de Logística.  
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 13 de juny de 2007, per la 
qual s’anuncia una concurrència per a cobrir una plaça d’auxiliar administratiu/va, amb destinació a la Unitat 
d’Arquitectura i d’Urbanisme de la Direcció d’Arquitectura i de Logística.  
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 13 de juny de 2007, per la 
qual s’anuncia una concurrència per a cobrir les places d’auxiliar administratiu/iva, que es detallen a 
continuació:  
 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 13 de juny de 2007, per la 
qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’administratiu/va, amb destinació al 
Departament de Sociologia de l’Administració de Centre de Dret, de Ciències Econòmiques i Empresarials i de 
Ciències Polítiques i de Sociologia. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 14 de juny de 2007, per la 
qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’administratiu/va, 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 15 de juny de 2007, per la 
qual s’anuncia una concurrència per a cobrir les places d’administratiu/iva, que es detallen a continuació:  
 

Plaça Destinació 
A Àrea de Comunicació i Promoció – Punt d’Informació Plaça Cívica 
B Escola Tècnica Superior d’Enginyeria – Gestió Acadèmica i Suport Logístic i Punt d’Informació 

Plaça Destinació 
A Àrea de Comunicació i Promoció – Punt d’Informació Plaça Cívica 
B Escola Tècnica Superior d’Enginyeria – Gestió Acadèmica i Suport Logístic i Punt d’Informació 
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Resolució del rector, de 18 de juny de 2007, per la qual es convoca una plaça per a accedir a l’escala de 
gestió (subgrup A2) pel sistema de concurs, amb destinació a l’Àrea d’Afers Acadèmics (DOGC núm. 4914, de 
28 de juny  de 2007). 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 20 de juny de 2007, per la 
qual es convoca concurs públic per a cobrir una plaça d’enginyer/a tècnic/a d’Instal·lacions, amb destinació a la 
Unitat d’Arquitectura i d’Urbanisme de la Direcció d’Arquitectura i de Logística.  
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 22 de juny de 2007, per la 
qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de gestor/a d’institut, amb destinació a l’Institut 
de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de l’Administració de Centre de Dret, de Ciències Econòmiques i 
Empresarials i de Ciències Polítiques i de Sociologia. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 22 de juny de 2007, per la 
qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de cap de gestió de projectes, amb destinació a 
la Direcció d’Organització. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 26 de juny de 2007, per la 
qual s’anuncia una concurrència per a cobrir les places d’auxiliar administratiu/iva, que es detallen a 
continuació:  
 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 29 de juny de 2007, per la 
qual s’anuncia una convocatòria pública de contractació temporal per a cobrir una plaça de col·laborador/a per 
a l’organització del Campionats de Catalunya Universitaris 2008, amb destinació al Servei d’Activitat Física. 
 
 
Resolucions 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 6 de juny de 2007, per la 
qual s’atorga a la senyora Regina Pauné Grané la plaça d’administrativa, amb destinació a l’Oficina de Promoció 
Econòmica i Compres. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 6 de juny de 2007, per la 
qual es declara desert el concurs intern per a cobrir una plaça de responsable de patrimoni fiscal, amb 
destinació a l’Àrea d’Economia i Finances.  
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 7 de juny de 2007, per la 
qual es declara desert per manca de candidats el procés de concurrència per a cobrir una plaça d’auxiliar 
administratiu/va, nivell bàsic, amb destinació al Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular de 
l’Administració de Centre de Medicina.  
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 7 de juny de 2007, per la 
qual s’atorga a la senyora Mercè Audí Prieto la plaça d’administrativa, nivell bàsic, amb destinació al 
Departament de Matemàtiques de l’Administració de Centre de Ciències i de Biociències. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 8 de juny de 2007, per la 
qual s’atorga a la senyora Concepció Casado Martínez la plaça d’administrativa, amb destinació al Departament 
de Pedagogia Aplicada 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 12 de juny de 2007, per la 
qual es fa pública la llista per ordre de prelació per cobrir, amb caràcter temporal 50 places de reforços 
temporals d’oficials de primera, més una llista addicional, amb destinació a diferents llocs de l’àmbit acadèmic. 
 

Plaça Destinació 
A Nòmines i Seguretat Social de l’Àrea de Gestió i d’Administració de Recursos Humans 
B Gestió Acadèmica de la Facultat de Psicologia de l’Administració de Centre de Lletres i de Psicologia 

Plaça Destinació 
A Nòmines i Seguretat Social de l’Àrea de Gestió i d’Administració de Recursos Humans 
B Gestió Acadèmica de la Facultat de Psicologia de l’Administració de Centre de Lletres i de Psicologia 
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Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 12 de juny de 2007, per la 
qual s’anuncia el resultat del procés de concurrència per a cobrir les dues places d’administratiu/va (nivell 
bàsic) que es detallen a continuació:  
 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 15 de juny de 2007, per la 
qual es declara desert el concurs intern per a cobrir una plaça de gestor/a, amb destinació a l’Àrea d’Afers 
Acadèmics. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 18 de juny de 2007, per la 
qual s’anuncia el resultat de la convocatòria interna per a cobrir les tres places d’auxiliar de serveis que es 
detallen a continuació:  
 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 19 de juny de 2007, per la 
qual es declara desert el concurs intern per a cobrir una plaça d’enginyer/a tècnic/a d’instal·lacions, amb 
destinació a la Unitat d’Arquitectura i d’Urbanisme de la Direcció d’Arquitectura i de Logística.   
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 19 de juny de 2007, per la 
qual s’atorga al senyor José Manuel Egea Zoyo la plaça de gestor acadèmic, amb destinació a la Gestió 
Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres de l’Administració de Centre de Lletres i de Psicoloiga. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 21 de juny de 2007, per la 
qual s’anuncia el resultat del procés de concurrència per a cobrir les dues places d’administratiu/va (nivell 
bàsic) que es detallen a continuació:  
 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 21 de juny de 2007, per la 
qual s’atorga al senyor Ignacio Ruiz Balmaseda la plaça d’administratiu, amb destinació a la Gestió Econòmic a 
de l’Administració de Centre de Ciències i de Biociències. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 22 de juny de 2007, per la 
qual s’atorga al senyor José Luis Pajares Moya la plaça d’enginyer tècnic de manteniment, amb destinació a la 
Unitat d’Infraestructures i de Manteniment de la Direcció d’Arquitectura i de Logística. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 25 de juny de 2007, per la 
qual s’anuncia el resultat del procés de concurrència per a cobrir les dues places d’administratiu/va (nivell 
bàsic) que es detallen a continuació:  
 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 25 de juny de 2007, per la 
qual s’atorga al senyor Manuel Querol Jiménez la plaça de tècnic especialista de laboratori, amb destinació a la 
Sala de Dissecció i Osteoteca del Departament de Ciències Morfològiques. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 28 de juny de 2007, per la 
qual es declara deserta la fase de trasllat i es continua el procés de selecció en la fase de promoció per a cobrir 
una plaça d’administratiu/iva de departament, amb destinació al Departament de Física de l’Administració de 
Centre de Ciències i de Biociències.  

Plaça Destinació Adjudicació 
A Àrea de Comunicació i Promoció – Punt d’Informació Plaça Cívica Deserta per manca de candidats 
B Escala Tècnica Superior d’Enginyeria – Gestió Acadèmica i SLIPI Deserta per manca de candidats 

Plaça Destinació Adjudicació 
A Administració de Centre de Ciències i de Biociències Senyora Isidora García Solà 
B Biblioteca de Ciències Socials Senyora Maria Guillén López 
C Facultat de Dret Senyor José Antonio Segura Rubio 

Plaça Destinació Adjudicació 
A Àrea de Comunicació i Promoció – Punt d’Informació Plaça Cívica Deserta per manca de candidats 
B Escala Tècnica Superior d’Enginyeria – Gestió Acadèmica i SLIPI Mirna Batlle Rodellas 

Plaça Destinació Adjudicació 
A Nòmines i Seguretat Social – Àrea de Gestió i Adm. de R. Humans Deserta per manca de candidats 
B Gestió Acadèmica de la Facultat de Psicologia Deserta per manca de candidats 
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Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 28 de juny de 2007, per la 
qual s’atorga a la senyora María Jesús García Martín la plaça de tècnica superior, amb destinació a la Unitat 
d’Organització de l’Oficina de Planificació i d’Organització. 
 
 
V. Disposicions d’interès per a la UAB 
 
V.1. Estatals 
 
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 24 de maig de 2007, per la 
qual es corregeixen els error de la de 16 de maig de 2007, per la qual es convoca el XX Certamen “Jóvenes 
Investigadores” 2007 (BOE núm. 131, d’1 de juny de 2007).  
 
Ordre 1550 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentació de 29 de maig de 2007, per la qual es 
convoquen, per a l’any 2007, beques de formació per a titulats superiors en l’àmbit de les estadístiques 
agroalimentàries i la planificació econòmica i coordinació institucional (BOE núm. 131, d’1 de juny de 2007). 
 
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 14 de maig de 2007, per la 
qual s’adjudiquen subvencions amb ca+àrrec a l’aportació complementaria a les universitats per al 
desenvolupament del Programa Comunitari Erasmus (BOE núm. 132, de 2 de juny de 2007).  
 
Resolució de l’Instituto d’Astrofísica de Canarias, de 4 de maig de 2007, per la qual es publica la 
convocatòria de beques dirigides a llicenciats recents, per a la seva formació en desenvolupament tecnològic 
(BOE núm. 134, de 5 de juny de 2007).  
 
Resolució de l’Instituto de Salud Carlos III, de 23 de maig de 2007, per la qual es publica la 
convocatòria d’ajuts per a contractes d’investigadors pel Sistema Nacional de Salut, per contractes de 
professionals sanitaris que hagin finalitzat el període de Formació Sanitària Especialitzada i per contractes de 
recolzament a la investigació en el Sistema Nacional de Salut, dins del programa de Recursos Humans y difusió 
de la Investigació de l’Instituto de Salud Carlos III, en el marc del Programa Nacional de Potenciació de 
Recursos humans del Pla Nacional I+D+I 2004-2007 (BOE núm. 137, de 23 de juny de 2007).  
 
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 7 de maig de 2007, per la 
qual es corregeixen errors a la de 23 de març de 2007, per la que es modifiquen les ajudes per a estances de 
joves doctors estrangers en estances postdoctorals a Espanya, concedides per Resolució de 26 de maig de 2006 
(BOE núm. 140, de 12 de juny de 2007).  
 
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 24 de maig de 2007, per la 
qual es convoquen ajudes financeres per a la millora de les Instal·lacions científiques i Tècniques Singulars i per 
a l’accés a les mateixes previstes a l’Ordre ECI/1919/2006, de 6 de juny (BOE núm. 140, de 12 de juny de 
2007).  
 
Resolució de l’Instituto de la Juventud, de 21 de maig de 2007, per la qual es convoca la concessió de 
subvencions sotmeses al règim general de subvencions per a l’any 2007 (BOE núm. 140, de 12 de juny de 
2007).  
 
Ordre 1702 del Ministerio d’Educación y Ciència de 12 de juny de 2007, per la qual es regulen els 
préstecs a graduats universitaris lligats a la possessió d’una renda futura (BOE núm. 141, de 13 de juny de 
2007). 
 
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, d’1 de juny de 2007, per la 
qual es convoquen ajudes per a la realització d’accions complementaries, amb la finalitat de facilitar la 
col·laboració d’investigadors espanyols amb investigadors de l’Institut Nacional de Física Nuclear i Física de 
Partícules de la República Francesa, l’Institut Nacional de Física Nuclear de la República Italiana i el Ministeri de 
Ciència, Tecnologia i Ensenyament Superior de la República Portuguesa (BOE núm. 144, de 13 de juny de 
2007).  
 
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 29 de maig de 2007, per la 
qual es concedeixen subvencions d’accions amb càrrec al Programa d’Estudis i Anàlisi, destinades a la millora 
de la qualitat de l’ensenyament superior i de l’activitat del professorat universitari (BOE núm. 141, de 13 de 
juny de 2007).  
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Ordre 1707 del Ministerio de Sanidad y Consumo, de 13 de juny de 2007, per la qual es convoquen 
subvencions pel foment d’activitats d’alt interès sanitari en l’any 2007 (BOE núm. 141, de 13 de juny de 2007). 
 
Resolució de la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitària, de 17 de maig de 
2007, per la qual es publica la relació dels programes oficials de postgrau, i dels seus corresponents títols,  
dels quals la seva implantació ha estat autoritzada per les Comunitats Autònomes (BOE núm. 142, de 14 de 
juny de 2007).  
 
Resolució de la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitària, de 12 de juny de 
2007, per la qual es publica l’acord de 4 de juny de 2007, de la Conferència general de Política Universitària, 
per la qual es fixen els límits de preus públics per estudis que condueixen a l’obtenció de títols universitaris 
oficials pel curs 2007-2008 (BOE núm. 143, de 15 de juny de 2007).  
 
Resolució de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, de 6 
de juny de 2007, per la qual es publica l’acord de 4 de juny de 2007, de la Conferència General de Política 
Universitària, per la qual es fixen els límits de preus públics per estudis que condueixen a l’obtenció de títols 
universitaris oficials pel curs 2007-2008 (BOE núm. 143, de 15 de juny de 2007).  
 
Resolució de l’Instituto Nacional de Administración Pública, de 18 de maig de 2007, per la qual es 
convoca el VII Premi per a treball d’estudi i investigació sobre l’Administració Local  (BOE núm. 144, de 16 de 
juny de 2007).  
 
Resolució de l’Instituto Nacional de Administración Pública, de 18 de maig de 2007, per la qual es 
convoca el VII Premi per a treball d’estudi i investigació sobre les Administracions Públiques Iberoamericanes  
(BOE núm. 144, de 16 de juny de 2007).  
 
Resolució de l’Instituto Nacional de Administración Pública, de 18 de maig de 2007, per la qual es 
convoca el VII Premi per a treball d’estudi i investigació sobre les Administracions Públiques (BOE núm. 144, de 
16 de juny de 2007).  
 
Resolució de la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitària, de 12 de juny de 
2007, per la qual es publica l’acord de 4 de juny de 2007, de la Conferència General de Política Universitària, 
per la qual es determina l’oferta general d’ensenyaments i places per al curs 2007-2008 (BOE núm. 144, de 16 
de juny de 2007).  
 
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 12 d’abril de 2007, per la 
qual es concedeixen ajudes complementàries per a estances breus a Espanya i a l’estranger corresponents als 
beneficiaris d’ajudes predoctorals de formació de personal investigador (BOE núm. 145, de 18 de juny de 
2007).  
 
Resolució de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, d’1 de juny de 2007, per la qual es 
convoquen beques per a la participació a l’Escola d’iniciació a la docència universitària i la investigació científica 
en el curs 2007 (BOE núm. 146, de 19 de juny de 2007).  
 
Resolució de la Dirección General de Universidades, de 4 de juny de 2007, per la qual s’adjudiquen 
ajudes per a finançar mesures de recolzament institucional als sindicats del sector, representants a la mesa 
sectorial d’universitat (BOE núm. 147, de 20 de juny de 2007).  
 
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 7 de juny de 2007, per la 
qual es convoquen ajudes per a afavorir la mobilitat de professores visitants i d’estudiants en màsters 
universitaris en la convocatòria pública corresponent al cus 2007-2008 (BOE núm. 147, de 20 de juny de 
2007).  
 
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 11 de juny de 2007, per la 
qual es seleccionen les entitats bancàries que participaran en el programa de préstecs a estudiants universitaris 
en la convocatòria pública corresponents al curs 2007-2008 (BOE núm. 147, de 20 de juny de 2007).  
 
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 28 de maig de 2007, per la 
qual es convoquen beques per a la realització d’estudis de Màster en Ciències Socials i Humanitats en 
Universitat d’Estats Units d’Amèrica per al curs 2008-2009 (BOE núm. 147, de 20 de juny de 2007).  
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Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, d’1 de juny de 2007, per la 
qual s’adjudiquen estances breus a l’estranger i a Espanya a personal investigador en formació de beca o 
contracte del programa nacional de formació de professorat universitari per a l’any 2007 (BOE núm. 147, de 20 
de juny de 2007).  
 
Resolució de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, de 22 de maig de 2007, per la qual 
es desenvolupa l’Ordre de 22 de juny de 1995, reguladora dels Premis Nacionals del Ministerio de Cultura, per a 
la concessió del Premi Nacional a l’Obra d’un Traductor corresponent a 2007 (BOE núm. 147, de 20 de juny de 
2007).  
 
Resolució de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, de 22 de maig de 2007, per la qual 
es desenvolupa l’Ordre de 22 de juny de 1995, reguladora dels Premis Nacionals del Ministerio de Cultura, per a 
la concessió del Premi Nacional a la Millor Traducció corresponent a 2007 (BOE núm. 147, de 20 de juny de 
2007).  
 
Llei 10/2007 de la Jefatura del Estado, de 22 de juny, de la lectura, del llibre i de les biblioteques (BOE 
núm. 150, de 23 de juny de 2007).  
 
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 14 de maig de 2007, per la qual es fa pública la 
pèrdua de títol oficial de Llicenciat en Medicina i Cirurgia (BOE núm. 149, de 22 de juny de 2007).  
 
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 21 de maig de 2007, per la qual es fa pública la 
pèrdua de títol oficial de Llicenciat en Filosofia i Lletres (BOE núm. 149, de 22 de juny de 2007).  
 
Llei 10/2007 de la Jefatura del Estado, de 22 de juny, de la lectura, del llibre i de les biblioteques (BOE 
núm. 150, de 23 de juny de 2007).  
 
Llei 11/2007 de la Jefatura del Estado, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics 
(BOE núm. 150, de 23 de juny de 2007).  
 
Resolució de la Secretaría General para la Administración Pública, de 21 de juny de 2007, per la qual 
es publiquen les instruccions, de 5 de juny de 2007, per l’aplicació de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic en 
l’àmbit de l’Administración General del Estado i els seus organismes públics (BOE núm. 150, de 23 de juny de 
2007).  
 
Ordre 1877 del Ministerio de Administaciones Públicas, de 14 de juny de 2007, per la qual s’aproven 
les bases reguladores per a la concessió de beques per a titulats superiors universitaris en matèries relaciones 
amb l’avaluació de les polítiques públiques i la qualitat dels serveis (BOE núm. 152, de 26 de juny de 2007). 
 
 
Resolució de l’Instituto d’Astrofísica de Canarias, de 19 de juny de 2007, per la qual es concedeixen les 
beques d’estiu dirigides a estudiants universitaris, que estiguin cursant els darrers cursos de la carrera per a la 
seva formació en la investigació astrofísica, desenvolupament tecnològic i divulgació de la ciència (BOE núm. 
153, de 27 de juny de 2007).  
 
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 24 d’abril de 2007, per la qual es fa pública la 
pèrdua de títol oficial de Llicenciat en Història (BOE núm. 156, de 30 de juny de 2007).  
 
 
V.2. Autonòmiques 
 
Decret 125/2007 del Departament de Salut, de 5 de juny, pel qual es regula l'exercici del dret a obtenir 
una segona opinió mèdica (DOGC núm. 4899, de 7 de juny de 2007). 
 
Decret 128/2007 del Departament d’Innovació, Universitat i Empresa, de 5 de juny, de modificació de 
l'article 35.3 del Decret 313/2004, de 8 de juny, de reestructuració del Departament d'Universitats, Recerca i 
Societat de la Informació i de creació d'una comissió permanent (DOGC núm. 4899, de 7 de juny de 2007). 
 
Resolució de l’Agència d’Ajuts Universitaris i de Recerca, de 3 de maig de 2007, de modificació de la 
Resolució EDU/3531/2006, de 26 de setembre, per la qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria per a la 
concessió d'ajuts per desenvolupar projectes de formació en tecnologies de la informació i la comunicació 
orientats a fomentar l'accés a la societat del coneixement a Catalunya [FTIC 2] (DOGC núm. 4899, de 7 de juny 
de 2007). 
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Resolució del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, de 18 de maig de 2007, per la qual es 
convoca concurs públic per a la concessió de subvencions destinades a la realització d'intervencions 
arqueològiques i paleontològiques preventives (DOGC núm. 4900, de 8 de juny de 2007). 
 
Llei 1/2007 del Departament de la Presidència, de 5 de juny, del Consell de Relacions Laborals (DOGC 
núm. 4902, de 12 de juny de 2007). 
 
Llei 2/2007 del Departament de la Presidència, de 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC núm. 4902, de 12 de juny de 2007). 
 
Resolució de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, de 22 de maig de 2007, per la qual es 
convoquen beques de col·laboració i recerca en matèria de protecció de dades de caràcter personal (DOGC 
núm. 4903, de 13 de juny de 2007). 
 
Ordre 192/2007 del Departament de la Vicepresidència, de 30 de maig, de convocatòria per a l'any 
2007 de les beques per a la realització de pràctiques en organitzacions internacionals "Beques Canigó" i 
aprovació de les bases reguladores (DOGC núm. 4904, de 14 de juny de 2007). 
 
Resolució de l’Agència d’Ajuts Universitaris i de Recerca, de 25 de maig de 2007, per la qual es dóna 
publicitat a subvencions concedides en matèria d'universitats d'import igual o superior a 3.000 euros, durant 
l'any 2006, subscrites per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (DOGC núm. 4905, de 15 de 
juny de 2007). 
 
Ordre 197/2007 del Departament de Treball, de 28 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial de 
festes laborals per a l'any 2008 (DOGC núm. 4907, de 19 de juny de 2007). 
 
Ordre 198/2007 del Departament de Treball, de 13 de juny, per la qual s'aproven les bases i s'obre 
convocatòria per a la concessió de les beques Balsells-Generalitat de Catalunya per realitzar estudis de 
postgrau i estades de recerca postdoctorals en l'àmbit de les enginyeries (BBI) (DOGC núm. 4907, de 19 de 
juny de 2007). 
 
Resolució de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, de 2 de maig de 2007, per la qual 
es dóna publicitat a les subvencions concedides d'import igual o superior a 3.000 euros, durant l'any 2006, 
subscrites per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (DOGC núm. 4907, de 19 de juny de 2007). 
 
Ordre 205/2007 del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, de 12 de juny, 
per la qual s'aproven les bases reguladores del Premi de recerca en drets humans i es convoca el 1r Premi. 
(DOGC núm. 4908, de 20 de juny de 2007). 
 
Resolució de l’Agència d’Ajuts Universitaris i de Recerca, de 2 de maig de 2007, per la qual es dóna 
publicitat a subvencions concedides en matèria de recerca d'import igual o superior a 3.000 euros, durant l'any 
2006, subscrites per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (DOGC núm. 4908, de 20 de juny de 
2007). 
 
Resolució del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, de 5 de juny de 2007, per la qual 
s'aproven les bases i s'obre la segona edició del premi al millor cartell i tríptic dels ajuts de mobilitat per a 
l'estudiantat en el marc del programa europeu Erasmus de les universitats o els centres d'estudis superiors 
d'ensenyaments artístics i altres programes de mobilitat, amb reconeixement acadèmic, en què participin les 
universitats catalanes per al curs 2008-2009 (DOGC núm. 4914, de 28 de juny de 2007). 
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