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I. Disposicions generals i acords 
 
I.1. Consell Social 
 
Acord 2/2008, de 8 de gener, pel qual s’acorda: 
 
Aprovar el Pressupost de la UAB corresponent a l’exercici 2008, segons l’establert al document PLE 1/1-2008, 
d’acord amb les consideracions següents: 
 
a) L’any 2008 ve determinat per un escenari de creixement, com a conseqüència de l’aplicació del Pla per a la 

Millora del Finançament del sistema universitari català, acordat en l’any 2006 pel Govern de la Generalitat 
de Catalunya. Aquest Pla, juntament amb la política de contenció que duu a terme la UAB, permet l’equilibri 
en el pressupost corrent de l’any 2008. 

 
b) La UAB resta a l’espera que la Generalitat, d’acord amb el que estableix la LUC, autoritzi la despesa del 

capítol primer per a l’exercici 2008. 
 
c) Es recomana prudència en l’execució de les despeses d’inversions, en el sentit que els projectes s’iniciïn 

quan la font de finançament corresponent estigui garantida. En el cas que es duguin a terme inversions de 
recerca en el marc de la convocatòria 2008 de Parcs Científics i Tecnològic, s’aconsella tenir assegurada la 
capacitat de retorn de la bestreta que concedeix el Ministeri d’Educació i Ciència 

 
d) La necessitat d’obtenir el finançament dels pagaments de la bestreta de Parcs Científics i Tecnològics de 

l’any 2000 continua determinant, malgrat el pla de sanejament que ve aplicant la UAB, el pressupost i la 
tresoreria de la Universitat, pel que es configura com a fonamental que el Govern de la Generalitat efectuï 
les gestions oportunes per disposar del finançament de l’esmentada bestreta, concedida pel Ministeri 
d’Educació i Ciència a diferents universitats del sistema Universitari de Catalunya. 

 
 
Acord 3/2008, de 8 de gener, pel qual s’acorda: 
 
Aprovar la següent programació d’activitats del Programa Universitat-Societat de l’any 2008: 
 
 Realitzar dues sessions de Fòrum amb... sobre els següents temes: 

a) La B-30 , la UAB i l’arc tecnològic de Catalunya: realitat i projecte. 
b) L’ensenyament professional i la Universitat: nous reptes, noves responsabilitats, nous instruments. 

 
 Realitzar dues sessions d’Àpats de Debat sobre els següents temes: 

a) L’economia catalana en el context espanyol. 
b) Atraure i exportar talent de les universitats. 
 

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

 
 
Acord 4/2008, de 8 de gener, pel qual s’aproven les línies d’actuació prioritàries i de criteris per a la 
concessió dels ajuts econòmics de l’any 2008, segons l’establert al document PLE 2/1-2008. 
 
Acord 5/2008, de 8 de gener,  pel qual s’aprova la convocatòria d’ajuts del Consell Social per a l’any 2008, 
segons l’establert als documents PLE 3/1-2008 i PLE 3bis/1-2008. 
 
Acord 6/2008, de 8 de gener, pel qual s’aprova: 
 
 la creació del títol Oficial de Graduat/Graduada en Física i la seva adscripció a la Facultat de Ciències. 

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

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

 la creació del títol Oficial de Graduat/Graduada en Traducció i Interpretació  i la seva adscripció a la Facultat 
de Traducció i Interpretació. 
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Acord 7/2008, de 8 de gener, pel qual s’acorda: 
 
 Aprovar el nomenament del senyor Ricardo Rodrigo com a president de la Comissió Econòmica del Consell 

Social i representant del Consell Social en el patronat de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona. 

 Aprovar el nomenament de la senyora Mireia Belil com a vicepresidenta del Consell Social de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 

 
 
I.2. Comissions del Consell Social 
 
I.2.1. Comissió Econòmica 
 
Acord 2/2008, de 22 de gener, per qual s’acorda informar la proposta de desestimació dels recursos 
presentats a la resolució de la convocatòria de beques de col·laboració amb departaments convocades pel 
Ministerio de Educación y Ciencia per al curs acadèmic 2007-2008, segons consta en el document CA1/01-
2008. 
 
 
I.3. Consell de Govern 
 
Acord 1/2008, de 31 de gener, pel qual s'acorda nomenar el senyor Miquel Siguan i Soler doctor honoris 
causa de la UAB. 
 
Acord 2/2008, de 31 de gener, pel qual s'acorda: 
 
1. Aprovar la participació de la UAB en la Fundació Privada Parc de Salut de Sabadell. 
 
2. Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè realitzi els actes que siguin necessaris i formalitzi els 
documents que siguin pertinents per tal de fer efectiu el que disposa aquest acord. 
 
3. Elevar la proposta al Consell Social. 
 
 
Acord 3/2008, de 31 de gener, pel qual s'acorda: 
 
1. Aprovar la participació de la UAB en el Consorci "Markets, Organizations and Votes in Economics" (MOVE). 
 
2. Autoritzar la cessió del dret d'ús dels espais necessaris (uns 200 m2 aprox. com a màxim) per a ubicar el 
consorci i l'equipament necessari per al seu funcionament, durant el temps en que la UAB formi part d'aquesta 
entitat, i en tot cas fins el límit màxim legalment establert, d'acord amb el que disposa la Llei de Patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
3. Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè realitzi els actes que siguin necessaris i formalitzi els 
documents que siguin pertinents per tal de fer efectiu el que disposa aquest acord. 
 
4. Elevar la proposta al Consell Social. 
 
 
Acord 4/2008, de 31 de gener, pel qual s'acorda: 
 
1. Aprovar la participació de la UAB en l'Associació Euromed permanent University Forum. 
 
2. Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè realitzi els actes que siguin necessaris i formalitzi els 
documents que siguin pertinents per tal de fer efectiu el que disposa aquest acord. 
 
3. Elevar la proposta al Consell Social. 
 
 
Acord 5/2008, de 31 de gener, pel qual s'acorda elegir els membres de les Comissions del Consell de 
Govern següents: 
 
 Comissió d'Economia i d'Organització: Eugeni Giral Quintana i Josep Maria Blanco Pont 
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Acord 6/2008, de 31 de gener, pel qual s'acorda: 
 
1. Aprovar la proposta de creació del títol oficial conjunt UAB-UPF de graduat en Medicina i la seva adscripció a 
la Facultat de Medicina. 
 
2. Elevar aquesta proposta al Consell Social per a la seva aprovació. 
 
Acord 7/2008, de 31 de gener, pel qual s'acorda ratificar la modificació dels Estatuts del CESCA. 
 
Acord 8/2008, de 31 de gener, pel qual s'acorda autoritzar l'ocupació temporal d'una superfície de terreny 
de 500 m2, aproximadament, situat a l'exterior del recinte del Parc Mòbil, per a l'aparcament d'autocars a canvi 
d'un cànon. 
 
 
I.4. Comissions del Consell de Govern 
 
I.4.1. Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Acord 01/2008, de 29 de gener, pel qual s'aprova, per delegació del Consell de Govern, les memòries dels 
projectes de titulació següents: 
 

- Graduat/Graduada en Humanitats 
- Graduat/Graduada en Física 
- Graduat/Graduada en Matemàtiques 

 
Acord 02/2008, de 29 de gener, pel qual s'informa favorablement la proposta de creació del títol oficial 
conjunt UAB-UPF de Graduat/Graduada en Medicina i la seva adscripció a la Facultat de Medicina, i elevar-la al 
Consell de Govern. 
 
Acord 03/2008, de 29 de gener, pel qual es ratifica, per delegació del Consell de Govern, la renovació del 
pla d’estudis del Màsters en “Edició”. 
 
Acord 04/2008, de 29 de gener, pel qual s’aprova la resolució de la convocatòria per a la concessió d’ajuts a 
la millora de la seguretat als laboratoris docents. 
 
Acord 05/2008, de 29 de gener, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern i a proposta de 
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria, atorgar els premis extraordinaris per al curs acadèmic 2006-2007 
següents: 
 
Enginyeria Electrònica 
Carles Pey Perpiñà 
Òscar Zabaco Natali 
 
Enginyeria de Telecomunicació 
Joan Gemio Valero 
Edén Francisco Corrales López 
 
Enginyeria Química 
Antonio Rigueiro Mesejo 
Marina Guillén Montalbán 
 
Graduat en Gestió Aeronàutica 
Natàlia Muñoz Bermejo 
 
Enginyeria Informàtica 
Ian Blanes García 
Jaume Bigas Vence 
Flavio Rosendo Costa García 
 
Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en Sistemes Electrònics 
Mercedes Jiménez Blasco 
Rafael Montalbán Gutiérrez 
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Acord 06/2008, de 29 de gener, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern i a proposta de la 
Facultat de Filosofia i Lletres, atorgar els premis extraordinaris per al curs acadèmic 2006-2007 següents: 
 
Antropologia Social i Cultural 
Sílvia Sanz Victoria 
Alejandro Paniagua Rodríguez 
 
Filologia Anglesa 
Xavier Aldana Reyes 
Cristina Delgado García 
 
Filologia Catalana 
Francesc Josep Torres Tamarit 
Marc Comadran Orpi 
 
Filologia Clàssica 
Gerard González Germán 
Joan Tello Brugal 
 
Filologia Francesa 
Núria Casas Illa 
 
Filologia Hispànica 
Cristina Lozar Griera 
Marc Serra Fernández 
 
Filosofia 
Carlos Rodrigo Zavala Hyde 
Judit Valentines Vilaplana 
 
Geografia 
Jaume Sola Peracaula 
Anna Pous Jutglar 
 
Història 
Borja Vilallonga Garcia 
Joan Tomàs Martínez Grimalt 
Joan Oller Guzman 
 
Història de l’Art 
Eloi Castells Buenaventura 
 
Història i Ciència de la Música 
Montserrat Esquius Sole 
Isabel Ferrer Senabre 
 
Humanitats 
Inga Pellisa Diaz 
Jordia Gibert Masvidal 
 
Teoria de la Literatura i Literatura Comparada 
Andrés Lomeña Cantos 
Ana Isabel Cisneros Ruiz 
 
 
Acord 07/2008, de 29 de gener, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern i a proposta de la 
Facultat de Medicina, atorgar els premis extraordinaris per al curs acadèmic 2006-2007 següents: 
 
Irene García Cadenas 
Melania Martínez Morillo 
Javier Galve Ramo 
Laia Morell Franco 
Albert Batalla Cases 
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Acord 08/2008, de 29 de gener, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern i a proposta de la 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, atorgar els premis extraordinaris per al curs acadèmic 2006-
2007 següents: 
 
Investigació i Tècniques de Mercat 
Manuel Vivas Domínguez 
Juan Vivas Domínguez 
 
Economia 
Jessica Méndez Montalvo 
Sandra Moreno Arasanz 
Raul Sarrias del Río 
 
Administració i Direcció d’Empreses 
Isaac Ruiz Barrionuevo 
Ricard Barri Valentines 
Anna Violeta López Fernández 
Cristian Gracia Ordóñez 
 
Administració i Direcció d’Empreses + Dret 
Alba Bonnin Turina 
Cristina Viladevall Talavera 
 
 
Acord 09/2008, de 29 de gener, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern i a proposta de la 
Facultat de Veterinària, atorgar els premis extraordinaris per al curs acadèmic 2006-2007 següents: 
 
Veterinària 
Tamara Navarro Pérez 
Olga Nicolás de Francisco 
Cristina Andreu Vàzquez 
 
Ciència i Tecnologia dels Aliments 
Irene Rodríguez Güell 
Margarita Cifre Gómez 
 
 
Acord 10/2008, de 29 de gener, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern i a proposta de la 
Facultat de Dret, atorgar els premis extraordinaris per al curs acadèmic 2006-2007 següents: 
 
Dret 
Albert Mora Paredes 
Clara Marquet Sardà 
Cristina Pardo Mayorga 
Tomás Gil Martínez 
 
Relacions Laborals 
Miriam Martín Muñoz 
Josep Mestres Castells 
Montserrat Valverdes Ruiz 
 
Ciències del Treball 
Laura Barrabés Rabanal 
 
Criminologia 
Marc Balcells Magrans 
Lorena Guardiola Marín 
 
 
Acord 11/2008, de 29 de gener, pel qual s’informa favorablement les propostes de tribunals de premis 
extraordinaris de les titulacions de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, de la Facultat de 
Ciències, de la Facultat de Ciències de l’Educació i de la Facultat de Dret. 
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Acord 12/2008, de 29 de gener, pel qual es modifica l’acord de la Subcomissió de Postgrau del dia 22 de 
maig de 2007 en el sentit d’aprovar els estudis de doctorat sense limitació temporal. 
 
 
I.4.1.1. Subcomissió de Grau 
 
Acord 01/2008, de 25 de gener, pel qual s’informa favorablement, la proposta de creació del títol oficial 
conjunt UAB-UPF de Graduat/Graduada en Medicina, i la seva adscripció a la Facultat de Medicina, i s’eleva a la 
Comissió d’Afers Acadèmics. 
 
Acord 02/2008, de 25 de gener, pel qual s’aprova la modificació de les activitats dirigides als estudiants de 
cada centre de la UAB, aprovades per les respectives Juntes de Centre, que donen dret a reconeixement com a 
crèdits de lliure elecció per al segon semestre del curs acadèmic 2007-2008, que tot seguit es transcriu: 
 

Activitats per al reconeixement de crèdits de lliure elecció. Curs 2007-2008 
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Acord 03/2008, de 25 de gener, pel qual es modifica l’oferta d’activitats susceptibles de reconeixement com 
a crèdits de lliure elecció per al primer semestre del curs acadèmic 2007-2008, que tot seguit es transcriu: 
 

Activitats per al reconeixement de crèdits de lliure elecció. Curs 2007-2008 
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Acord 04/2008, de 29 de gener, pel qual s’ informa favorablement la memòria del projecte de títol de grau 
d’Humanitats, i s’eleva a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva aprovació. 
 
 
Acord 05/2008, de 29 de gener, pel qual s’ informa favorablement la memòria del projecte de títol de grau 
de Matemàtiques, i s’eleva a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva aprovació si escau. 
 
 
I.4.1.2. Subcomissió de Postgrau 
 
Acord 01/2008, de 29 de gener, pel qual es renovar els programes de doctorat següents, regulats pel Reial 
Decret 778/1998, de 30 d’abril, per al curs acadèmic 2008-2009: 
 

- Programa de doctorat en “Relacions internacionals i integració europea” 

- Programa de doctorat en “Seguretat i Prevenció” 

- Programa de doctorat en “Sòls, aigua i medi ambient” 

 
 
Acord 02/2008, de 29 de gener, pel qual s’aprova la modificació de la denominació dels estudis de doctorat 
en “Bioquímica i biologia molecular” per “Bioquímica, biologia molecular i biomedicina”, i dels estudis de 
doctorat en “Ciències ambientals” per “Ciència i tecnologia ambientals”.  
 
 
Acord 03/2008, de 29 de gener, pel qual:  
 
Primer.- es ratifica la creació dels estudis de doctorat en “Ciències de la Comunicació” d’acord amb la resolució 
del vicerector d’Estudis i de Qualitat, de data 11 de gener de 2008. 
 
Segon.- s’aprova el contingut dels estudis de doctorat en “Ciències de la Comunicació”. 
 
 
Acord 04/2008, de 29 de gener, pel qual s’aprova el pla d’estudis de la renovació del Màster propi en 
“Edició”, i elevar-lo a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva ratificació. 
 
Acord 05/2008, de 29 de gener, pel qual: 

Primer.- es dóna el vistiplau a les renovacions de Màsters propis i Diplomatures de Postgrau. 

Segon.- es dóna el seu vistiplau a les renovacions i les noves creacions de cursos d’especialització. 

 
 
Acord 06/2008, de 29 de gener, pel qual s’acorda autoritzar, amb efectes retroactius, l’expedició del títol 
propi de Diplomatura d’Estudis Superiors Especialitzats a tots els estudiants de programes de doctorat des de la 
data de creació d’aquest títol, sempre que compleixen els requisits establert per a la seva expedició. 
 
 
I.4.2 Comissió d’Investigació 
 
Acord 1/2008, de 24 de gener, pel qual s'acorda aprovar la tercera convocatòria de beques PIF de 
departaments, que tot seguit es transcriu: 
 

Tercera convocatòria de beques per a personal investigador en formació per a departaments de la 
UAB per al curs 2008-2009 (PIF-UAB, 2008-2009) 

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

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

2.3. Abans de la formalització de la beca, caldrà que les persones beneficiàries hagin realitzat la matrícula a un 
màster oficial o programa de doctorat de la UAB mitjançant la gestió acadèmica corresponent.  

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

a) En la primera etapa, el personal investigador en formació gaudeix d’una beca per a dur a terme els 
crèdits d’un programa de doctorat i assolir, al final de l’etapa, la suficiència investigadora, o per a fer un 
màster oficial per a iniciar la tesi doctoral.  

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

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

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

 
4. Àmbits competents per a la gestió  
 
Els àmbits competents per a la gestió de les beques són l’Àrea de Gestió de la Recerca i l’Administració de 
Personal Acadèmic i Investigador de la UAB. 
 
5. Òrgan competent per a la resolució  
 
L’òrgan competent per a la resolució de les beques és la Comissió d’Investigació de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, després de la consideració prèvia de les propostes de resolució trameses pels departaments 
implicats en la convocatòria.  
 
6. Termini de la resolució  
 
La data de resolució de les beques predoctorals és el 27 de maig de 2008, dia en què es farà pública la relació 
provisional de les persones candidates seleccionades i les de la llista d’espera. El 10 de juny de 2008 es farà 
pública la relació definitiva de persones candidates seleccionades i de la llista d’espera.  
 
7. Publicitat de la resolució  
 
Les resolucions provisional i definitiva, respectivament, es comunicaran a totes les persones que hagin sol·licitat 
la beca mitjançant un correu a l’adreça electrònica que han indicat a la fitxa  de sol·licitud. Així mateix, es 
publicaran a l’adreça: http://www.uab.cat/bequesrecerca.  
 
8. Acceptació de la beca  
 
8.1. Una vegada feta pública la llista definitiva, les persones candidates que per l’ordre de prelació resultin 
seleccionades rebran la notificació de concessió de la beca juntament amb el document d’acceptació.  
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La persona beneficiària ha de trametre, en el termini màxim de 10 dies naturals a partir de l’endemà de la 
comunicació de l’atorgament de la beca, el document d’acceptació de la beca i de compromís de compliment de 
totes les condicions generals que es deriven d’aquesta convocatòria.  

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

 
9. Formalització de la beca  
 
9.1. Per a formalitzar la beca, la persona beneficiària ha de presentar, des del 15 de setembre a l’1 d’octubre 
de 2008, a l’Administració de Personal Investigador en Formació els documents següents:  

a) Una còpia del DNI o passaport acompanyat del NIE( o resguard d’haver-lo sol.licitat). 

b) La còpia de la matrícula del curs 2008-2009.  

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

d) Fotocòpia del número de Seguretat social. En el cas de no disposar d’aquest número, s’ha de demanar a 
qualsevol administració de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Els becaris o becàries estrangers 
que mai no han tingut número de la Seguretat Social han d’omplir, en el moment de presentar la 
documentació, els impresos TA.1 i TA.2.  

e) Les dades bancàries.  

f) Dues fotografies de mida carnet. 

 
10. Drets del personal investigador en formació  
 

Són drets del personal investigador en formació:  

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

b) Obtenir la col·laboració i el suport necessaris de la Universitat per a desenvolupar amb normalitat els 
seus estudis i el programa de recerca.  

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

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

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

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

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

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

b) Complir la normativa interna de la Universitat.  

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

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

e) En la producció escrita derivada del treball dut a terme, fer-hi constar l’expressió: “Amb el suport de la 
Universitat Autònoma de Barcelona”.  

f) Demanar autorització al Vicerectorat d’Investigació per a qualsevol canvi o incidència que afecti el 
desenvolupament de la beca.  
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g) Comunicar les renúncies a la beca mitjançant un escrit raonat adreçat al Vicerectorat d’Investigació amb 
una antelació mínima de 15 dies abans de la data efectiva de la renúncia. 

h) Facilitar tota la informació sol·licitada i sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control que pugui 
requerir la UAB.  

i) Els estrangers no comunitaris han de tramitar i aconseguir, per al segon període de formació, el permís 
de treball perquè se’ls pugui contractar.  

j) El director o directora de tesi, en el seu moment, ha d’estar vinculat a la UAB mitjançant qualsevol de les 
formes previstes als Estatuts, i la tesi s’ha de dur a terme i llegir a la UAB.  

k) Comunicar la lectura i la defensa de la tesi doctoral a l’Àrea de Gestió de la Recerca en el termini màxim 
d’un mes a partir de la data en què s’hagi efectuat. La persona interessada ha de presentar, també, una 
còpia del resguard del títol de doctorat.  

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

a) Facilitar la credencial identificativa corresponent al personal investigador en formació durant la primera 
etapa de la beca.  

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

c) Proporcionar al personal investigador en formació el suport que calgui i facilitar-li els mitjans o equips 
que siguin necessaris per a desenvolupar amb normalitat la seva activitat.  

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

e) Vetllar pel règim d’incompatibilitats.  

 
13. Conceptes econòmics vinculats a la beca  
 
13.1. L’import íntegre anual de les beques és d’11.838 € bruts anuals per a la primera etapa i de 16.631 € 
bruts anuals per a la segona etapa. Aquests imports es liquiden en 12 i 14 mensualitats, respectivament.  

13.2. Les beques inclouen addicionalment els preus públics de la matrícula en els programes oficials de 
postgrau (doctorat o màsters oficials) i la tutela de tesi. Per als qui gaudeixin de la condició de personal 
investigador en formació en aquesta convocatòria, el curs de referència de la matrícula és el 2008-2009. En cap 
cas no es cobreixen els imports de les taxes, dels preus acadèmics o dels costos de cursos que superen els 32 
crèdits en el cas dels programes de doctorat, o els que superen els 60 crèdits anuals en el cas dels màsters 
oficials, durant el decurs del període de gaudiment de la beca. Tampoc no es cobreix l’import dels crèdits 
convalidats. 

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

 
14. Pagament  
 
La data d’incorporació serà a partir del dia 1 d’octubre 2008, sempre que  s’hagi presentat la documentació que 
es relaciona a la base 9 d’aquesta convocatòria i que és imprescindible per a l’alta com a becari o becària. 
Aquesta data serà comunicada al director o directora del departament corresponent. El pagament s’efectuarà 
cada mes, per mesos vençuts, directament a la persona beneficiària i s’hi aplicaran les retencions 
corresponents d’acord amb la normativa vigent. 
 
15. Incompatibilitats de la beca  
 

15.1. La condició de personal investigador en formació d’aquest programa és incompatible amb vinculacions 
contractuals o estatutàries que puguin restar exclusivitat a la dedicació a la recerca. En el supòsit 
d’incompatibilitat sobrevinguda, la Universitat ha de procedir a la revocació de la beca.  
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15.2. Es poden autoritzar les percepcions que procedeixin de tasques docents (cursos, conferències o 
ponències) o investigadores (llibres o articles) directament associades amb la recerca duta a terme pel personal 
investigador en formació, sempre que tinguin caràcter esporàdic i no habitual. Les percepcions per les activitats 
esmentades no poden superar el 30 % de l’import anual íntegre de la beca. L’autorització correspon al 
Vicerectorat d’Investigació. 

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

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

16.2. Aquesta col·laboració docent en cap cas significa responsabilitat del personal investigador en formació 
sobre l’assignatura ni sobre la programació d’aquesta.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 
19 . Places que s’ofereixen  
 
Les places que s’ofereixen, així com la descripció dels departaments ofertors, es troben a l’annex 2 d’aquesta 
convocatòria. També estan disponibles a l’adreça: http://www.uab.cat/bequesrecerca. 
 
20. Termini i presentació de sol·licituds  
 
20.1. Cada sol·licitant podrà presentar la seva candidatura a més d’una beca, però només una sol·licitud per 
cada beca i perfil que l’interessi. Per això cal, si és el cas, que indiqui a cada imprès de sol·licitud la referència 
de la plaça a la qual opta, indicant l’ordre de prioritat.  

En el cas que es presentin més d’una sol·licitud per un mateix perfil, es tindrà en compte, només, la darrera 
sol·licitud. 
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20.2. El període de presentació de sol·licituds serà del 14 al 31 de març 2008.  

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

a) Còpia del DNI o passaport.  

b) Currículum. 

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

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

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

 

21. Criteris d’avaluació i selecció  
 
21.1. La nota mitjana de l’expedient s’obté amb l’aplicació dels criteris que estableixen els reials decrets 
RD/1994, de 10 de juny; RD1497/1987, de 27 de novembre, i RD1044/2003, d’1 d’agost 
(http://www.uab.cat/servlet/Satellite?cid=1096476753786&pagename=UAB%2FPage%2FTemplatePageLevel2) 

21.2. Els departaments poden valorar, si escau, altres mèrits de les persones candidates (màsters realitzats, 
experiència professional, publicacions, comunicacions, congressos, coneixement d’idiomes, etc.) i, una vegada 
feta la valoració global de cada sol·licitant i d’acord amb les necessitats de cada departament, elaboraran la 
llista de prioritat de les persones candidates i emetran la proposta de resolució, que s’ha de trametre a la 
Comissió d’Investigació perquè l’aprovi.  

 
22. Substitucions  
 
Les baixes que es produeixin per renúncia o altres causes entre personal investigador en formació es poden 
cobrir, en el termini de tres mesos des de la data d’incorporació de la persona que causa baixa, entre les 
persones candidates de la llista d’espera. Si la data de la baixa excedeix aquest termini la plaça quedarà vacant 
fins a la convocatòria següent. El període comprès entre la data d’inici de beca del personal investigador en 
formació d’aquesta convocatòria i la data d’inici de beca del personal investigador en formació que el 
substitueix és irrecuperable.  
 
23. Al·legacions 
 
En el termini de deu dies naturals, a comptar de l’endemà de fer-se públiques les llistes de persones admeses 
provisionals i definitives, respectivament, les persones interessades poden presentar, a l’Àrea de Gestió de la 
Recerca, les al·legacions que considerin oportunes.  
Contra les resolucions adoptades en resposta a les al·legacions esmentades, les persones interessades poden 
interposar un recurs d’alçada davant el rector o rectora, en el termini màxim d’un mes.  
Contra l’acord de la Comissió d’Investigació de priorització i atorgament definitiu de les beques, les persones 
interessades poden interposar un recurs d’alçada davant el rector o rectora en el termini màxim d’un mes.  
 
D’acord amb el que preveu l’article 111 de la Llei 30/1992, de 26 de desembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, la interposició de recursos contra els acords i 
resolucions dels òrgans competents no suspèn obligatòriament l’execució dels actes impugnats. 
 
24. Protecció de dades 
 
Les dades facilitades per les persones candidates s’incorporaran a un fitxer de la Universitat Autònoma de 
Barcelona amb la finalitat de gestionar el procés de tramitació i atorgament de les beques convocades. 
 
D’acord amb el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, les persones interessades podran exercir, davant la Secretaria General de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades. 
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Acord 2/2008, de 24 de gener, pel qual s'acorda aprovar els criteris de priorització de la convocatòria PEIR, 
que tot seguit es transcriuen: 
 
 

Criteris de priorització de la convocatòria PEIR 2007 
 
1. Sol·licitants 
 
Poden presentar sol·licitud a la convocatòria els grups de recerca consolidats (SGR), grups de la Xarxa de 
Centres de Suport a la Innovació Tecnològica (XIT), centres, departaments, instituts propis, centres d’estudi i 
de recerca (CER), serveis tècnics generals de suport a la docència i a la recerca (S1), i serveis cientificotècnics 
de suport a la recerca (S2).  
 
Les sol·licituds dels laboratoris de prestació de serveis (S3) s’han de vehicular a través del departament o 
centre de què depenguin.  
 
Es pot sol·licitar una col·lecció d’equipaments sempre que el cost total d’aquesta no superi l’import màxim 
establert al punt 2. Queden exclosos d’aquesta convocatòria els equipaments d’oficina i el mobiliari; la inversió 
en obra civil, tant nova com de remodelatge d’espais o de millora d’edificis; la creació, millora i reposició de 
xarxes de comunicació, i la subscripció a publicacions en sèrie i col·leccions. 
 
2. Import 
 
L’import de les sol·licituds no pot superar els 60.000 € (IVA exclòs).  
 
3. Finançament 
 
La convocatòria estableix que s’ha de cofinançar l’equipament sol·licitat amb un mínim del 25 %. Aquest 
percentatge es repartirà entre un màxim del 10 %, assumit pel Vicerectorat d’Investigació de la UAB, i un 
mínim del 15 %, assumit pel grup sol·licitant. La presentació de sol·licitud implica el compromís de 
cofinançament.  
 
4. Criteris d’adjudicació dels ajuts 
 
Un 20% de la dotació assignada a la UAB es destinarà als serveis tècnics generals de suport a la docència i a la 
recerca (S1) i als serveis cientificotècnics de suport a la recerca (S2). La resta de sol·licituds es prioritzaran 
seguint els criteris següents: 
 

1. Sol·licituds presentades pels grups de recerca consolidats (SGR) i grups de la Xarxa de Centres de 
Suport a la Innovació Tecnològica (XIT) 

Aquestes sol·licituds seran prioritzades en primera instància. 

L’ordre de prioritat de les sol·licituds d’aquest primer grup s’establirà seguint els criteris següents: 

a) Nombre d’investigadors de la UAB amb grau de doctor que formin part de l’equip del SGR o 
de la XIT en el moment de formalitzar la sol·licitud. Aquests investigadors, atès que formen part 
de l’equip del SGR o de la XIT, no han de signar la sol·licitud.  

b) Nombre d’investigadors de la UAB amb grau de doctor que no formin part de l’equip del SGR 
o de la XIT en el moment de formalitzar la sol·licitud, però que a títol individual avalin la 
sol·licitud. Aquests investigadors han de presentar la signatura que representa la seva adhesió a 
la sol·licitud. 

c) En cas d’empat, el grau de cofinançament més elevat proposat a la sol·licitud servirà per 
establir l’ordre de prioritat. 

d) Les sol·licituds que a la convocatòria anterior no van obtenir finançament, seran prioritzades 
utilitzant un factor de correcció sobre el nombre total de signatures que avalen la petició. 
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2. Sol·licituds presentades pels departaments, instituts propis, CER i centres 

Un cop resolta la prioritat de les sol·licituds del grup 1, es prioritzaran les sol·licituds presentades per 
departaments, instituts propis, CER i centres de la UAB. 

L’ordre de prioritat de les sol·licituds d’aquest segon grup s’establirà seguint els criteris següents: 

a) Nombre d’investigadors de la UAB amb grau de doctor que formin part del departament, 
institut propi, CER o centre en el moment de formalitzar la sol·licitud i que no pertanyin a cap 
SGR o XIT que s’hagi presentat pel grup 1. 

b) Nombre d’investigadors de la UAB amb grau de doctor que no formin part del departament, 
institut propi, CER o centre en el moment de formalitzar la sol·licitud, però que a títol individual 
avalin la sol·licitud i que no pertanyin a cap SGR o XIT que s’hagi presentat pel grup 1.  

c) En cas d’empat, el grau de cofinançament més elevat proposat a la sol·licitud servirà per 
establir l’ordre de prioritat. 

d) En cas que es presenti més d’una sol·licitud, es tindrà en compte l’ordre de prioritat aprovat 
pel director del departament, institut propi, CER o centre. 

 

3. Sol·licituds presentades per S1 i S2 

L’ordre de prioritat de les sol·licituds d’aquest tercer grup, al qual es destina el 20% del pressupost 
assignat a la UAB, s’establirà seguint els criteris següents: 

a) Nombre d’investigadors de la UAB amb grau de doctor que formin part del S1 o S2 en el 
moment de formalitzar la sol·licitud i que no s’hagin presentat pel grup 1 o el grup 2. 

b) Nombre d’investigadors de la UAB amb grau de doctor que no formin part del S1 o S2 en el 
moment de formalitzar la sol·licitud, però que a títol individual avalin la sol·licitud i que no 
n’avalin cap del grup 1 o del grup 2.  

c) En cas d’empat, el grau de cofinançament més elevat proposat a la sol·licitud servirà per 
establir l’ordre de prioritat. 

d) En cas que es presenti més d’una sol·licitud, es tindrà en compte l’ordre de prioritat aprovat 
pel director del departament, institut propi, CER o centre. 

En cap cas, un mateix investigador no podrà avalar més d’una sol·licitud. 
 
5. Documentació que cal presentar 
 
─ Imprès de sol·licitud de la convocatòria: 

 Modalitat A:  

http://www10.gencat.net/agaur_web/generados/catala/home/recurs/doc/peir_norm07a_projecte.doc 

 Modalitat B:  

http://www10.gencat.net/agaur_web/generados/catala/home/recurs/doc/peir_norm07b_projecte.doc 

─ Llista dels investigadors doctors que avalen la sol·licitud (ja siguin membres de l’equip sol·licitant, ja siguin 
avaladors a títol personal), indicant el DNI, nom complet i Departament/Institut/Centre. 

─ Signatures de suport dels investigadors doctors que avalen la sol·licitud a títol individual en el grup 1 i de tots 
els investigadors que avalen les sol·licituds dels grups 2 i 3. 

─ Factures proforma de l’equipament sol·licitat. 

─ Priorització de l’equipament sol·licitat en el cas dels grups 2 i 3. 

 
6. Termini 
 
Les sol·licituds es poden presentar fins al 28 de febrer de 2008, al Registre General de la UAB (planta baixa del 
Rectorat). 
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Acord 3/2008, de 24 de gener, pel qual s'acorda aprovar la segona convocatòria de beques postdoctorals, 
que tot seguit es transcriu: 
 
 

II Convocatòria de beques de recerca postdoctorals de la UAB 
 
1. Objecte  
 
És objecte d’aquesta convocatòria, en el marc d’aplicació de les línies generals de la nova carrera acadèmica de 
la Universitat Autònoma de Barcelona (Acord 57/2006, de 20 de desembre, del Consell de Govern), convocar 
13 beques postdoctorals per a la incorporació temporal de personal investigador doctor a departaments de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
2. Persones beneficiàries  
 
Podran ser beneficiàries de les beques que són objecte d’aquesta convocatòria les persones sol·licitants que 
compleixin els requisits següents:  

a) Estar en possessió d’un títol de doctorat obtingut després de l’1 de juliol de 1998 en una universitat 
diferent de la Universitat Autònoma de Barcelona (s’entén com a data d’obtenció del doctorat la data de 
lectura i aprovació de la tesi), o bé després de l’1 de juliol de 1997 si, abans del termini d’acceptació de 
l’ajut, es justifica que, després d’aquesta data, s’ha estat de baixa maternal, s’ha tingut a càrrec infants 
menors de sis anys, o s’ha tingut cura de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, o de 
persones més grans de seixanta-cinc anys que depenguessin de la persona beneficiària i que requerissin 
una dedicació especial.  

b) Les persones doctorades per la UAB també podran ser beneficiàries, en els períodes indicats 
anteriorment, si acrediten que han fet una estada postdoctoral en altres universitats o centres de recerca 
per un període mínim de 2 anys.  

c) En cap cas les persones beneficiàries poden estar contractats o becats per la UAB en els dos anys 
immediatament anteriors a la data d’aquesta convocatòria. 

 
 
3. Període i durada  
 
Les beques seran per 2 anys improrrogables, sense perjudici dels supòsits d’interrupcions previstos a l’apartat 
17 d’aquesta convocatòria. La incorporació s’efectuarà durant els mesos de setembre, octubre, novembre o 
desembre de 2008 amb la formalització del contracte laboral corresponent.  
 
4. Quantia i pagaments  
 
L’import íntegre anual de les beques és de 25.567€ bruts anuals. Aquest import es liquidarà en 14 
mensualitats.  
 
5. Drets del personal investigador contractat  

 
a) Percebre l’import corresponent a la beca en la forma establerta a l’apartat 4 d’aquesta convocatòria.  

b) Obtenir la col·laboració i el suport necessaris de la Universitat per a desenvolupar amb normalitat les 
tasques de recerca  

c) Gaudir dels drets de la propietat intel·lectual i industrial derivats de l’activitat de recerca que li 
corresponguin, segons la legislació i la normativa vigent.  

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

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

f) L’acceptació de la beca pot suposar la participació de la persona adjudicatària en tasques docents de fins 
a 60 hores per curs acadèmic. 
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6. Obligacions del personal investigador contractat  
 

a) Sol·licitar, si escau d’acord amb la seva nacionalitat, els permisos corresponents que n’han de permetre 
la contractació laboral en els terminis establerts per la legislació vigent i pel calendari que s’indica en 
l’apartat 3 d’aquesta convocatòria.  

b) Complir el règim intern i les normatives pròpies de la Universitat Autònoma de Barcelona, així com les 
del departament al qual s’incorpori.  

c) Incorporar-se al departament durant el segon semestre de 2008.  

d) Fer constar, en qualsevol publicitat referida, la seva adscripció al departament corresponent de la 
Universitat Autònoma de Barcelona.  

 
7. Obligacions de la Universitat Autònoma de Barcelona  

 
a) Formalitzar el contracte laboral a temps complet, d’acord amb la normativa vigent, per un període 
màxim de 2 anys.  

b) Proporcionar al personal investigador contractat el suport que calgui i facilitar-li els mitjans o els equips 
que siguin necessaris per a desenvolupar amb normalitat la seva activitat, així com garantir-li els drets i les 
prestacions que té el personal de categoria igual o similar.  

c) Vetllar pel règim d’incompatibilitats.  

 
8. Incompatibilitats de la beca  
 
8.1 La condició de becari o de becària d’aquest programa és incompatible amb vinculacions contractuals o 
estatutàries que puguin restar exclusivitat a la dedicació a la recerca. En el supòsit d’incompatibilitat 
sobrevinguda, la Universitat procedirà a rescindir el contracte.  

8.2 Podran ser autoritzades les percepcions que procedeixin de tasques docents (cursos, conferències o 
ponències) o investigadores (llibres o articles) directament associades amb la recerca duta a terme pel becari o 
becària, sempre que tinguin caràcter esporàdic i no habitual.  

8.3 El gaudi de la beca i el desenvolupament del contracte corresponent no determina cap compromís per part 
de la Universitat Autònoma de Barcelona en relació amb la incorporació posterior del becari o becària a la 
plantilla de la UAB.  

9. Places ofertes  
 
En aquesta convocatòria, la relació de places de personal investigador postdoctoral contractat ofertes apareixen 
llistades a l’annex I, així com a la web http://www.uab.cat/bequesrecerca.  
 
10. Termini i presentació de sol·licituds 
 
10.1 El període de presentació de sol·licituds i de la documentació requerida serà del 25 de febrer al 25 de març 
de 2008.  

10.2 L’imprès de sol·licitud està disponible a la web http://www.uab.cat/bequesrecerca. Cal emplenar 
completament els camps obligatoris de l’imprès de sol·licitud, que s’ha de trametre en format electrònic 
juntament amb els documents següents:  

a) DNI o passaport,  

b) Currículum vitae,  

c) còpia del títol oficial de Doctor,  

d) una memòria breu que justifiqui la motivació i la idoneïtat de la persona sol·licitant per al perfil per la 
plaça sol·licitada.  

 
Els Sol·licitants podran  adjuntar, si així ho volen, una carta d’acceptació d’un grup de recerca de la UAB.  
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Els sol·licitants hauran de facilitar un mínim de 2 cartes de referència que els signataris de les mateixes hauran 
de lliurar a l’adreça postal: Universitat Autònoma de Barcelona, Campus Universitari de Bellaterra, Edifici 
Rectorat, Administració de Personal Acadèmic i Investigador en Formació, 08193-Bellaterra (Cerdanyola del 
Vallès). En aquest cas caldrà que els emissors de les cartes de referència comuniquin la seva tramesa postal a 
l’adreça electrònica paif@uab.cat indicant el nom de la persona sol·licitant i la referència de la plaça que 
aquesta persona sol·licita. 
 
11. Criteris d’avaluació i selecció  
 
La selecció de les persones candidates serà efectuada pels departaments implicats en la convocatòria, d’acord 
amb els criteris següents: 

 
— Experiència investigadora.  

— Currículum vitae de la persona sol·licitant.  

— Benefici immediat en la carrera investigadora de la persona candidata, i en la recerca dels 
departaments implicats.  

 
12. Òrgan competent per a la resolució  
 
La Comissió d’Investigació de la Universitat Autònoma de Barcelona és l’òrgan competent que duu a terme la 
resolució, després de considerar les propostes de resolució trameses pels departaments implicats en la 
convocatòria. 
 
13. Termini de la resolució  
 
La data de resolució de les beques postdoctorals serà el 27 de maig 2008, dia en què es farà pública la relació 
provisional de les persones candidates seleccionades i les de la llista de reserva. El 10 de juny de 2008 es farà 
pública la relació definitiva de les persones candidates seleccionades i de les de la llista de reserva. El termini 
legal per resoldre és de sis mesos comptadors a partir de l’endemà del termini de presentació de sol·licituds. 
Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci l’ajut sol·licitat. 
 
14. Publicitat de la resolució  
 
Les resolucions provisional i definitiva, respectivament, es comunicaran a totes les persones que hagin sol·licitat 
la beca mitjançant un correu a l’adreça electrònica que han indicat al full de sol·licitud. Així mateix, es 
publicaran al tauler d’anuncis de l’Àrea de Gestió de la Recerca, a l’edifici del Rectorat, i també es podran 
consultar a l’adreça: http://www.uab.cat/bequesrecerca  
 
15. Acceptació de la beca  
 
15.1 Una vegada feta pública la llista definitiva, les persones candidates que per l’ordre de prelació resultin 
seleccionades rebran la carta de notificació de concessió de la beca juntament amb el document d’acceptació.  

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

15.3 Si les persones beneficiàries no han presentat el document d’acceptació en el termini assenyalat a 
l’apartat anterior s’entendrà que hi renuncien.  

 
16. Formalització del contracte  
 
Per a formalitzar el contracte, la persona beneficiària ha de presentar a l’Administració de Personal Acadèmic i 
Investigador de la UAB, amb una antelació mínima de 7 dies laborables abans de la data prevista 
d’incorporació, els documents següents: 

a) una còpia del DNI o passaport acompanyat del NIE,  

b) una fotocòpia compulsada de tota la documentació requerida a l’apartat 10 d’aquesta convocatòria,  

c) fotocòpia del número de la Seguretat Social (en cas de no disposar d’aquest número, s’ha de demanar a 
qualsevol administració de la Tresoreria General de la Seguretat Social),  

d) les dades bancàries,  
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e) dos fotografies,  

f) en el cas de persones estrangeres no comunitàries, permís de treball que en permeti la contractació 
laboral (international.welcome.point@uab.cat).  

 
17. Interrupcions  
 
17.1 Les suspensions per maternitat, adopció o acolliment preadoptiu o permanent de menors de sis anys, 
seran pel mateix període que les que estan establertes legalment per a aquests casos. 

17.2 D’acord amb la normativa vigent, el contracte es perllongarà per la mateixa durada en què hagi estat 
suspès, pels motius expressats en l’apartat anterior. 

 
18. Substitucions  
 
Les baixes que es produeixin per renúncia o altres causes entre el personal investigador contractat es poden 
cobrir per les persones de la llista de reserva si és produeixen en el termini màxim de 3 mesos des de la 
incorporació de la primera persona investigadora contractada. 
 
El període transcorregut entre la data de la primera incorporació fins a la incorporació del substitut/a és 
irrecuperable.  
 
19. Al·legacions  
 
En el termini de deu dies naturals, a comptar de l’endemà de fer-se pública la relació provisional i definitiva de 
les persones candidates seleccionades, les persones interessades poden presentar, a l’Àrea de Gestió de la 
Recerca, les al·legacions que considerin oportunes.  
 
Contra les resolucions adoptades en resposta a les al·legacions presentades, les persones interessades poden 
interposar un recurs d’alçada al Rectorat, en el termini màxim d’un mes.  
 
D’acord amb el que preveu l’article 111 de la Llei 30/1992, de 26 de desembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, la interposició de recursos contra els acords i 
les resolucions dels òrgans competents no suspèn obligatòriament l’execució dels actes impugnats.  
 
20. Protecció de dades  
 
Les dades facilitades per les persones candidates s’incorporaran a un fitxer de la Universitat Autònoma de 
Barcelona amb la finalitat de gestionar el procés de tramitació i atorgament de les beques convocades.  
 
D’acord amb el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, les persones interessades podran exercir, davant la Secretaria General de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, els dret d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades.  
 
 
Acord 4/2008, de 24 de gener, pel qual s'acorda ratificar les actuacions dutes a terme des del Vicerectorat 
d'Investigació en relació amb la convocatòria d'ajuts a la supercomputació (CESCA). 
 
 
Acord 5/2008, de 24 de gener, pel qual s'acorda pel qual s'acorda ratificar les actuacions dutes a terme des 
del Vicerectorat d'Investigació en relació amb el cens dels grups de recerca de la UAB. 
 
 
 
I.4.3. Comissió de Personal Acadèmic 
 
Acord 01/2008, de 28 de gener, pel qual s’aprova la convocatòria del programa d'anys sabàtics de 25 anys 
per al professorat universitari de la UAB, que tot seguit es transcriu: 
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Convocatòria del programa d’anys sabàtics de 25 anys per al professorat universitari de la UAB 
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Acord 02/2008, de 28 de gener, pel qual s’aprova la convocatòria del programa de suport a l'activitat 
investigadora del professorat de la UAB, que tot seguit es transcriu: 
 

Permisos fins a sis mesos amb sou complet per a suport a l’activitat investigadora del professorat  
 
Tipologia dels permisos: 
 

- Durada: fins a 6 mesos 
- Retribució: completa 
- Objectiu: estades de recerca o altres estades acadèmiques degudament justificades i, excepcionalment, 

projectes de recerca. 
- Docència: concentració de tota la docència anual en un semestre 

 
Requisits: 
 
Autorització del Director del Departament amb el vist i plau del Degà. 
 
Els departaments i centres, abans d’autoritzar el permís, s’asseguraran que totes les responsabilitats docents 
de l’interessat (tutories, exàmens de segona convocatòria, etc.) quedin degudament cobertes. 
 
Documentació i terminis: 
 
Els interessats presentaran la sol·licitud de permís, utilitzant els canals i els impresos habituals, incloent-hi 
l’acceptació de la Universitat o Centre d’acollida on es faci l’estada, o si escau, un resum del projecte de recerca 
a desenvolupar. 
 
Els departaments establiran internament els terminis de presentació de sol·licituds, per tal que aquesta mesura 
no interfereixi amb l’elaboració, aprovació i aplicació dels plans docents. 
 
 
Acord 03/2008, de 28 de gener, pel qual s’aprova la convocatòria del Programa per a la formació 
investigadora del professorat en vies de consolidació de la UAB, que tot seguit es transcriu: 
 

Programa de suport a la formació investigadora del professorat en vies de consolidació  
 

Llicències d’estudis amb substitució docent 
 
Requisits: 
 
Per poder sol·licitar una llicència d’estudis amb substitució docent cal reunir i acreditar els requisits següents: 
 
a. Disposar d’un contracte de Lector 
b. Proposar un projecte que inclogui una estada d’un mínim de quatre mesos, a una universitat o centre de 
recerca de nivell universitari de prestigi reconegut 
c. No haver gaudit de cap llicència d’estudis amb substitució docent durant els 2 últims anys 
d. No haver estat sancionat en cap expedient disciplinari a la UAB 
 
Contingut de les llicències: 
 
a. Durada: les llicències tindran una durada màxima de 6 mesos 
b. Objectiu: les llicències s’atorgaran amb l’objectiu que l’interessat realitzi una estada de recerca. 
c. Docència: la concessió de la llicència comportarà la reducció de la docència de l’interessat en un 50%, que 
s’haurà de concentrar en un semestre. 
d. Retribució: durant la durada de la llicència, l’interessat percebrà íntegrament seves retribucions. 
e. Substitució docent: la UAB assignarà als departaments els recursos econòmics per tal que es puguin cobrir 
les tasques docents del professor al qual s’hagi concedit la llicència. La quantia d’aquests recursos serà 
determinada anualment per la Comissió de Personal Acadèmic. 
f. Convocatòria: competitiva 
 
Criteris de priorització: 
 
Per a la concessió de les llicències, es tindran en compte els criteris següents: 
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a. Projecte de recerca a realitzar 
b. Prestigi de la Universitat, centre i grup d’investigació on es proposa fer l’estada 
c. Currículum vitae en relació als objectius del programa 
 
Documentació, terminis i resolució 
 
Els sol·licitants presentaran la documentació següent al Vicerectorat de Personal Acadèmic: 
 
a. CV normalitzat 
b. Projecte de recerca 
c. Acceptació de la Universitat o Centre d’acollida 
 
Les sol.licituds seran resoltes, per la Comissió de Personal Acadèmic, previ informe de la Comissió 
d’Investigació de la UAB, en el termini màxim de dos mesos a comptar de l’endemà de la finalització del termini 
de presentació de sol·licituds. 
 
 
Acord 04/2008, de 28 de gener, pel qual s’aproven les dotacions de places a convocar, que tot seguit es 
transcriu: 

Dotacions de places de personal acadèmic 

Places de cossos docents (Campus) 

Plaça Cos Àrea      

1 Catedràtic d’universitat Dret Constitucional 

Places de personal acadèmic permanent  

Plaça Categoria Àrea      

1 Agregat Àlgebra 

2 Agregat Història i Institucions Econòmiques 

1 Agregat Filologia Catalana 

3 Agregat Sociologia 

1 Agregat Fisiologia 

1 Agregat Producció Animal 

1 Agregat Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial 

 
 
Acord 05/2008, de 28 de gener, pel qual s’aprova la convocatòria de concursos de personal acadèmic 
permanent, per delegació del Consell de Govern, que tot seguit es transcriu: 
 

Convocatòria de Concursos de Personal Acadèmic Permanent 
 
Agregats 

Plaça Àrea      

1 Àlgebra 

2 Història i Institucions Econòmiques 

1 Filologia Catalana 

3 Sociologia 

1 Fisiologia 

1 Producció Animal 

1 Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial 
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Referència del Concurs: AL/08/138 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Àlgebra 
Departament: Matemàtiques 
Perfil: Àlgebra 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
XAVIER XARLES RIBAS TU Universitat Autònoma de Barcelona 
NÚRIA VILA OLIVA CU Universitat de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
JORDI GUÀRDIA RÚBIES Agregat Universitat Politècnica de Catalunya 
WARREN DICKS McLAY CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Referència del Concurs: AL/08/139 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat  
N. de places: 2  
Àrea de coneixement: Història i Institucions Econòmiques 
Departament: Economia i Història Econòmica 
Perfil: Història Econòmica Mundial, Història Econòmica d’Espanya i 
Demografia i Economia de la Població 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
JORDI MALUQUER DE MOTES BERNET CU Universitat Autònoma de Barcelona 
ESTEVE DEU BAIGUAL CEU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
CARMEN MOLINERO RUIZ CEU Universitat Autònoma de Barcelona 
CRISTINA BORDERIAS MONDÉJAR TU Universitat de Barcelona 
 
 
Referència del Concurs: AL/08/141 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Filologia Catalana 
Departament: Filologia Catalana 
Perfil: Literatura Catalana:  Teatre contemporani. 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
ENRIC GALLÈN MIRET CU Universitat Pompeu Fabra 
MARINA GUSTÀ MARTORELL TU Universitat de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
M. JOSÉ VEGA RAMOS CU Universitat Autònoma de Barcelona 
GONZALO PONTÓN GIJÓN TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Referència del Concurs: AL/08/142 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat  
N. de places: 3 
Àrea de coneixement: Sociologia 
Departament: Sociologia 
Perfil: Una plaça: Tècniques d’Investigació 
 Altre plaça: Seguretat i Salut Laboral 
 Altre plaça: Sociologia de l’Educació 
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COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
CARLOS LOZARES COLINA CU Universitat Autònoma de Barcelona  
JOSEP M. MASJUAN CODINA CEU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
ANGEL BELZUNEGUI ERASO TU Universitat Rovira i Virgili 
ANNA M. ALABART VILA CU Universitat de Barcelona 
 
 
Referència del Concurs: AL/08/145 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Fisiologia 
Departament: Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia 
Perfil: Fisiologia (Veterinària). 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
MARCEL JIMENEZ FARRERONS TU Universitat Autònoma de Barcelona 
PATROCINIO VERGARA ESTERAS TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
JOANA MARIA PLANAS ROSELLÓ CU Universitat de Barcelona 
MIQUEL MORETÓ PEDRAGOSA CU Universitat de Barcelona 
 
 
Referència del Concurs: AL/08/146 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Producció Animal 
Departament: Ciència Animal i dels Aliments 
Perfil: Producció Animal. Manipulació Embionària. 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
M. TERESA PARAMIO NIETO CU Universitat Autònoma de Barcelona  
M. DOLORS BAUCELLS SÁNCHEZ CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
FERNANDO FORCADA MIRANDA CU Universitat de Saragossa 
JOSÉ ALFONSO ABECIA MARTÍNEZ TU Universitat de Saragossa 
 
 
Referència del Concurs: AL/08/147 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial 
Departament: Ciències de la Computació 
Perfil: Compiladors i Visió per Computador 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
JUAN JOSÉ VILLANUEVA PIAPAON CU Universitat Autònoma de Barcelona  
FRANCESC XAVIER ROCA MARVA TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
JORDI AGUILÓ LLOBET CU Universitat Autònoma de Barcelona 
ELENA VALDERRAMA VALLES CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Acord 06/2008, de 28 de gener, pel qual s’aprova la convocatòria de concursos d'accés a places de cossos 
docents, per delegació del Consell de Govern, que tot seguit es transcriu: 
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Concursos d’Accés a Places de Cossos Docents 

 
Convocatòria de Concursos de places de professorat (Campus) 

Plaça Cos Àrea       

1 Catedràtic d’Universitat Dret Constitucional 

1 Professor Titular d’Universitat Anatomia i Embriologia Humana 

 
 
Referència del Concurs: A1/162 
Cos al qual pertany la plaça: Catedràtic d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Dret Constitucional 
Departament: Ciència Política i Dret Públic 
Perfil: Institucions polítiques de Catalunya 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
FRANCESC DE CARRERAS SERRA CU Universitat Autònoma de Barcelona  
ISIDRE MOLAS BATLLORI CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
ANTÒNIA AGULLÓ AGÜERO CU Universitat Pompeu Fabra 
MARC CARRILLO LÓPEZ CU Universitat Pompeu Fabra 
 
 
Referència del Concurs: B2/163 
Cos al qual pertany la plaça: Professor Titular d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Anatomia i Embriologia Humana 
Departament: Ciències Morfològiques 
Perfil: Anatomia Humana: Generalitats i Aparell Locomotor  
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
JOSEP M. DOMÈNECH MATEU CU Universitat Autònoma de Barcelona  
ALFONSO RODRIGUEZ BAEZA CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
JOSÉ R. MÉRIDA VELASCO CU Universidad Complutense de Madrid 
INDALECIO SÁNCHEZ MONTESINOS CU Universidad de Granada 
 
 
Acord 07/2008, de 28 de gener, pel qual s’aprova la comunicació al Consejo de Universidades de places de 
cossos docents per habilitar, per delegació del Consell de Govern, que tot seguit es transcriu: 
 

Places a comunicar al Consejo de Coordinación Universitaria  

Places docents de Campus 

Plaça Cos Àrea      

1 Catedràtic d’universitat Dret Constitucional 

1 Prof. titular d’universitat Anatomia i Embriologia Humana 

 
Acord 08/2008, de 28 de gener, pel qual s’aprova la convocatòria del Programa de sabàtics de 10 anys per 
al professorat universitari de la UAB, que tot seguit es transcriu: 
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Convocatòria del programa d’anys sabàtics de 10 anys per al professorat universitari de la UAB 
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I.4.4. Comissió de Qualitat i d’Avaluació 
 
Acord 1/2008, de 10 de gener, pel qual s'aprova la distribució de les puntuacions dels subcriteris del manual 
d’avaluació de l’activitat docent del professorat de la UAB, que tot seguit es transcriu: 
 

Distribució de les puntuacions dels subcriteris del manual d’avaluació de l’activitat docent.  
 

 
 
 
Acord 2/2008, de 10 de gener, pel qual s'aprova la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent del 
professorat funcionari i contractat de la UAB per al 2007, que tot seguit es transcriu: 
 

Convocatòria d’avaluació de l’activitat docent del professorat funcionari i contractat de la UAB 
 
Tal com recull l'article 72 de la Llei d'universitats de Catalunya (LUC), i després de la certificació de la Guia 
d’avaluació de l’activitat docent del professorat de la Universitat Autònoma de Barcelona part de l'Agència per a 
la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya, s’obre la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent dels 
períodes meritats fins el 31 de desembre de 2007 per a l'obtenció del complement addicional del tram docent 
autonòmic adreçat al professorat de la UAB. 
 
Aquesta convocatòria es regeix pel Decret 405/2006, de 24 d’octubre, per la Resolució IUE/3620/2007, de 30 
de novembre, i per la resta de normativa aplicable. 
 
1. Destinataris de la convocatòria 
 
Aquesta convocatòria està destinada a aquells professors que compleixen els requisits següents: 
 
• Ser professor funcionari en actiu i amb dedicació a temps complet, o professor de les àrees de ciències de 

la salut amb plaça vinculada i dedicació equiparada a temps complet, integrat en algun dels cossos docents 
següents: catedràtic d’universitat, professorat titular d’universitat, catedràtic d’escola universitària i 
professorat titular d’escola universitària. 
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• Ser professor contractat en actiu i amb dedicació a temps complet, d’alguna de les següents categories: 
catedràtic, professor agregat, professor col·laborador permanent i professorat lector. 

• Estar en disposició de sol·licitar, el 31.12.2007, l’avaluació d’un període de 5 anys de l’activitat docent 
desenvolupada en universitats de l’Estat espanyol. 

• Haver estat en disposició de presentar-se a alguna de les convocatòries d’avaluació per al tram autonòmic 
anteriors i no haver-se presentat o no haver obtingut una avaluació favorable. 

• Tenir una docència mínima de 120 hores per any o de 600 hores al llarg del quinquenni avaluat. 

• Així mateix, ha de presentar sol·licitud el professorat que hagi modificat la seva situació (de contractat a 
funcionari) per continuar amb la percepció dels trams docents autonòmics . 

 
Segons estableix el Decret 405/2006: “Per al còmput dels 5 anys d’activitat docent, els períodes de 
docència prestats a temps parcial comptabilitzaran un 50 % de la durada del període.” 
 

 
2. Procés general de l'avaluació de l’activitat docent 
 
— El professorat interessat ha de presentar el full de sol·licitud d’inici del procés d’avaluació en suport paper 

en el termini establert entre el 11 i el 25 de gener de 2008, ambdós inclosos. La sol·licitud ha d’anar 
signada pel professor/a; la signatura d'aquesta sol·licitud indica l’acceptació dels procediments, dels criteris, 
les actuacions d’avaluació i dels recursos previstos a la Guia d’avaluació i en aquesta convocatòria. 

 
— Cal dipositar la sol·licitud al Registre General d'aquesta universitat (edifici del Rectorat) o als punts de 

registre de cada facultat, o enviar-la per qualsevol dels procediments previstos a l'article 38 de la Llei 30/92 
de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 
— Un cop rebudes les sol·licituds, l’Oficina de Planificació i de Qualitat (OPQ) de la UAB elaborarà i trametrà al 

professorat sol·licitant, en un termini de 4 setmanes un cop finalitzat el període de presentació de 
sol·licituds, les dades de què disposa sobre la docència dels cursos acadèmics que s’han d’avaluar.  

 
— El professorat té de termini per a elaborar i presentar la documentació al Registre General de la UAB fins el 

27 de març de 2008, inclòs. Aquesta documentació dels mèrits docents s’ha de presentar en el format 
que es preveu a la Guia d’avaluació de l’activitat docent de la UAB. En cas que no s’estigui d’acord amb les 
dades facilitades per l’OPQ, caldrà justificar i acreditar la nova informació. En cas que no es presenti la 
documentació en el termini previst, la sol·licitud quedarà exclosa d’aquesta convocatòria. 

 
— La Comissió de Qualitat i d’Avaluació valorarà els expedients i comunicarà al professorat amb puntuació 

inferior al mínim requerit la possibilitat de presentar, en el termini de 10 dies naturals comptats a partir de 
l’endemà de la comunicació, les reclamacions que es considerin escaients. 

 
— La Comissió de Qualitat i d’Avaluació valorarà les reclamacions i publicarà la proposta de resolució de la 

convocatòria a la Intranet de professorat. 
 
— Contra la resolució de la convocatòria el professorat podrà presentar un recurs d'alçada davant el rector en 

el termini d’un mes a partir de l’endemà de la data de publicació a la intranet. 
 

— La Comissió de Qualitat i d'Avaluació trametrà a AQU Catalunya el llistat del professorat avaluat per a 
obtenir-ne la certificació. 

 
— Un cop obtinguda la certificació serà traslladada al Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta 

d’assignació al Consell Social. 
 
Tota la informació sobre aquesta convocatòria, els procediments i els models de documentació que cal adjuntar 
estaran publicats a la Intranet de professorat en la pestanya: Tasca docent i investigadora, Carrera 
professional, Convocatòries, Avaluació trams, Trams de docència autonòmics. 
 
Ana Ripoll Aracil     Maria José Recoder Sellarés 
Vicerectora de Personal Acadèmic     Adjunta als vicerectorats d’Estudis i de Qualitat  
       i d’Ordenació Acadèmica per a la Qualitat de la 
       Docència i les Escoles Adscrites 
 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 11 de gener de 2008. 
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Acord 3/2008, de 10 de gener, pel qual s'autoritza la presidenta de la Comissió per tal que aprovi la llista de 
candidats admesos i exclosos de la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent del professorat funcionari i 
contractat de la UAB per al 2007. 
 
Acord 4/2008, de 24 de gener, pel qual s’aprova l’avaluació de l’activitat docent del professorat funcionari 
De la UAB que ha presentat la corresponent sol·licitud (trams docents estatals 2007). 
 
Acord 5/2008, de 24 de gener, pel qual s’aprova l’avaluació de l’activitat docent del professorat laboral de la 
UAB que ha presentat la corresponent sol·licitud (trams docents estatals 2007) 
 
Acord 6/2008, de 24 de gener, pel qual s’aprova provisionalment el Manual del Sistema Intern de Qualitat 
de la UAB. 
 
Acord 7/2008, de 24 de gener, pel qual es resol les sol·licituds d'ajuts per a l'aprenentatge d'idiomes per al 
curs acadèmic 2006-2007, que tot seguit es transcriu:  
 

Sol·licituds d’ajuts per a l’aprenentatge d’idiomes. Curs 2006-2007 

 
Sol·licituds favorables  

  

Professor sol·licitant Situació contractual 

AJENJO COSP, Marc Lector 

ALONSO SUÁREZ, Cristina Associat 

ARNAN VIADIU, Xavier Associat 

ARRAYÁS MORALES, Isaías Associat A46 

(*) BARBERÀ ARESTÉ, Òscar Associat 

BERGÉS SAURA, Laura Associat 

BIGAS SALVADOR, Montserrat TEU 

BLANCO PÉREZ, Cristina Associat 

BLASCO MORENO, Anabel Associat 

(*) BOSCH CÒNSUL, Francesc Associat 

CLOS GUILLEN, M. Victòria TU 

COLLADOS CARDONA, Esther Associat A46 

DURAN CALS, Jordi Associat 

ESTRADA RIUS, Albert Associat 

GARCIA CESTONA, Miguel Ángel TU 

GARCIA COLOMO, Alicia Associat 

GARCIA LÓPEZ, Miquel Àngel Ajudant 

GARRIDO OCAÑA, Mª Elena Associat 

GAYÀ ESTRADES, Maite Associat 

GÓMEZ ALEMANY, Isabel CEU 

GÓMEZ SÁNCHEZ, Pilar Associat 

HERNÁNDEZ SABATÉ, Aura Ajudant LUC 

HUERTA VIÑAS, Fernando Titular 

IZQUIERDO AYMERICH, Mercè CU 

KAPELKO, Magdalena 
Contracte de treball per a la realització d'un 
projecte de recerca 

LÓPEZ CONTRERAS, Bernat Associat 

LÓPEZ RAMOS, Francesc A46 

LLACUNA MESTRES, Josep Lluís Associat 

MÁRQUEZ BARGALLO, Conxita Agregat 

MARTÍ NICOLOVIUS, Margarita TU 

MARTÍNEZ ALONSO, Brais Ajudant 

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Susana Associat A46 

MARTORELL MONSERRAT, Jaume Miquel Associat 
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Professor sol·licitant Situació contractual 

MERINO PAREJA, Rafael Lector 

MOLL SÁNCHEZ, Xavier Associat L0 3(6) 

MORENO DELGADO, David Associat A36 

NUSSBAUM CAPDEVILA, Lucile CEU 

PAREDES MARCO, Ferran Associat A46 

PENELO WERNER, Eva Ajudant LUC 

PONSÁ SALAS, Sergio Ajudant 

PONSÁ SALAS, Sergio Ajudant 

PUENTE RODRÍGUEZ, Sílvia Associat 

PUENTE RODRÍGUEZ, Sílvia Associat 

PUJOL GÓMEZ, Josep TU 

PUYOL BOSCH, Mª del Mar Associat 

RAMON RIBA, Antoni Associat 

RICO BUSQUETS, Albert TEU 

RIMOLA GIBERT, Albert Ajudant 

RODRÍGUEZ GÓMEZ, David Ajudant LUC 

(*) SALA SERRA, Maria Associat 

SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Francisco Javier A33 

SHAFIR, Alexandr Ramón y Cajal 

SOLÀ GUSSINYER, Pere TU 

SOLANAS GARCIA, Montserrat TU 

SOLÉ CORNELLÀ, Antoni Lector 

TARABINI-CASTELLANI CLEMENTE, Aina Ajudant LUC 

VALERO COPPIN, Oliver Associat 

VANRELL BOSCH, Maria del Mar Associat 

VENDRELL MAÑÓS, Roser Associat 

VILALTA ESTRADA, Laia Ajudant A46 

VILAR MONMANY, Mercè TU 
VILELLA MORATÓ, Eduard TU 

ZABALA TORRES, Alaitz Associat A36 

  

(*) Cursos realitzats a Casa Convalescència 

  
 
 
I.5. Resolucions del Rectorat 
 
Resolució del rector, de 16 de gener de 2008, per la designa la doctora M. Dolors Riba Lloret, vicerectora 
d’Ordenació Acadèmica, rectora suplent durant el període comprès entre els dies 17 i 20 de gener de 2008, 
ambdós inclosos.  
 
 
II. Nomenaments i cessaments 
 
II.1. Facultats i Escoles universitàries 
 
Nomenaments 
 
Resolució del rector, de 7 de gener de 2008, per la qual es nomena el senyor Jordi Bartrolí Molins degà de 
la Facultat de Ciències. 
 
Resolució del rector, de 7 de gener de 2008, per la qual es nomena el senyor Jordi Barbé García degà de la 
Facultat de Biociències. 
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Resolució del rector, de 7 de gener de 2008, per la qual es nomena el senyor Carles Broto Blanco 
coordinador d’estudis de la Llicenciatura de Matemàtiques de la Facultat de Ciències. 
 
Resolució del rector, de 7 de gener de 2008, per la qual es nomena el senyor Josep Gascón Pérez 
coordinador d’estudis adjunt de la Llicenciatura de Matemàtiques de la Facultat de Ciències. 
 
Resolució del rector, de 7 de gener de 2008, per la qual es nomena el senyor Noel Xamena López 
coordinador d’estudis de la Llicenciatura de Biologia de la Facultat de Biociències. 
 
Resolució del rector, de 7 de gener de 2008, per la qual es nomena el senyor Miquel Ninyerola Casals 
sotscoordinador d’estudis de la Llicenciatura de Biologia de la Facultat de Biociències. 
 
Resolució del rector, de 18 de gener de 2008, per la qual es nomena el senyor Juan Carlos Moure López 
coordinador de Laboratoris (segon cicle) de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria. 
 
Resolució del rector, de 21 de gener de 2008, per la qual es nomena el senyor Jordi Pàmias Massana 
coordinador d’estudis de la Llicenciatura de Filologia Clàssica de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució del rector, de 21 de gener de 2008, per la qual es nomena el senyor Cecili Garriga Escribano 
coordinador d’estudis de la Llicenciatura de Filologia Hispànica de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució del rector, de 22 de gener de 2008, per la qual es nomena el senyor Manuel Antonio López Béjar 
degà de la Facultat de Veterinària.  
 
Resolució del rector, de 22 de gener de 2008, per la qual es nomena el senyor Francisco Javier Manteca 
secretari de la Facultat de Veterinària.  
 
Resolució del rector, de 22 de gener de 2008, per la qual es nomena el senyor Carlos López Plana vicedegà 
de Docència de la Facultat de Veterinària.  
 
Resolució del rector, de 22 de gener de 2008, per la qual es nomena la senyora M. Victòria Clos Guillén 
vicedegana d’Economia, Serveis i Infraestructures de la Facultat de Veterinària.  
 
Resolució del rector, de 22 de gener de 2008, per la qual es nomena el senyor Artur Xavier Roig Sagués 
coordinador d’estudis de la Llicenciatura de Veterinària de la Facultat de Veterinària.  
 
Resolució del rector, de 22 de gener de 2008, per la qual es nomena la senyora Anna Ortiz Guitart 
sotscoordinadora d’estudis de la Llicenciatura de Geografia en xarxa de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució del rector, de 22 de gener de 2008, per la qual es nomena el senyor Mariano Carbonell Buades 
coordinador d’estudis de la Llicenciatura de d’Història de l’Art de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució del rector, de 22 de gener de 2008, per la qual es nomena la senyora Anna Badia Perpinyà 
coordinadora d’estudis de la Llicenciatura de Geografia de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució del rector, de 23 de gener de 2008, per la qual es nomena la senyora Teresa Josefa Rigau Mas 
coordinadora de Relacions Internacionals de la Facultat de Veterinària.  
 
 
Cessaments 
 
Resolució del rector, de 7 de gener de 2008, per la qual el senyor Jordi Bartrolí Molins cessa com a degà en 
funcions de la Facultat de Ciències. 
 
Resolució del rector, de 7 de gener de 2008, per la qual el senyor Jordi Barbé García cessa com a degà en 
funcions de la Facultat de Biociències. 
 
Resolució del rector, de 7 de gener de 2008, per la qual la senyora Regina Martínez Barchino cessa com a  
coordinadora d’estudis de la Llicenciatura de Matemàtiques de la Facultat de Ciències. 
 
Resolució del rector, de 7 de gener de 2008, per la qual la senyora Rosario Delgado de la Torre cessa com 
a coordinadora d’estudis adjunta de la Llicenciatura de Matemàtiques de la Facultat de Ciències. 
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Resolució del rector, de 7 de gener de 2008, per la qual la senyora M. Amàlia Molinero Egea cessa com a  
coordinadora d’estudis de la Llicenciatura de Biologia de la Facultat de Biociències. 
 
Resolució del rector, de 7 de gener de 2008, per la qual el senyor Josep Oriol Ortiz Perpinà cessa com a 
coodinador adjunt de titulació de la Llicenciatura de Biologia de la Facultat de Biociències. 
 
Resolució del rector, de 18 de gener de 2008, per la qual el senyor Eduardo César Galobardes cessa com a 
coordinador de Laboratoris de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria. 
 
Resolució del rector, de 21 de gener de 2008, per la qual el senyor José Martínez Gázquez cessa com a 
coordinador de titulació de la Llicenciatura de Filologia Clàssica de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució del rector, de 21 de gener de 2008, per la qual el senyor Juan Carlos Rubio Martínez cessa com 
a  coordinador d’estudis de la Llicenciatura de Filologia Hispànica de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució del rector, de 22 de gener de 2008, per la qual el senyor Alfred Ferret Quesada cessa com a  
degà de la Facultat de Veterinària. 
 
Resolució del rector, de 22 de gener de 2008, per la qual el senyor Marc Navarro Beltrán cessa com a 
secretari de la Facultat de Veterinària. 
 
Resolució del rector, de 22 de gener de 2008, per la qual la senyora M. Dolores Fondevila Palau cessa com 
a vicedegana de Docència de la Facultat de Veterinària. 
 
Resolució del rector, de 22 de gener de 2008, per la qual la senyora Anna Maria Bassols Teixidó cessa com 
a vicedegana d’Economia, Serveis i Infraestructures de la Facultat de Veterinària.  
 
Resolució del rector, de 22 de gener de 2008, per la qual el senyor Carlos López Plana cessa com a  
coordinador d’estudis de la Llicenciatura de Veterinària de la Facultat de Veterinària.  
 
Resolució del rector, de 22 de gener de 2008, per la qual la senyora Anna Badia Perpinyà cessa com a  
sotscoordinadora d’estudis de la Llicenciatura de Geografia en xarxa de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució del rector, de 22 de gener de 2008, per la qual el senyor Francesc Josep de Rueda Roigé cessa 
com a  coordinador d’estudis de la Llicenciatura de d’Història de l’Art de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució del rector, de 22 de gener de 2008, per la qual els senyor Francesc Muñoz Pradas cessa com a 
coordinador d’estudis de la Llicenciatura de Geografia de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució del rector, de 23 de gener de 2008, per la qual el senyor Sergio Calsamiglia Blancafort cessa 
com a coordinador de Relacions Internacionals de la Facultat de Veterinària.  
 
 
II.2. Departaments 
 
Nomenaments 
 
Resolució del rector, de 8 de gener de 2008, per la qual es nomena el senyor Josep Oliver Alonso director 
del Departament d’Economia Aplicada. 
 
Resolució del rector, de 8 de gener de 2008, per la qual es nomena el senyor Emilio Padilla Rosa secretari 
del Departament d’Economia Aplicada. 
 
Resolució del rector, de 8 de gener de 2008, per la qual es nomena el senyor Pere Nicolàs Plans director 
del Departament d’Economia de l’Empresa. 
 
Resolució del rector, de 8 de gener de 2008, per la qual es nomena el senyor Ricard Pedreira Font secretari 
del Departament  d’Economia de l’Empresa. 
 
Resolució del rector, de 8 de gener de 2008, per la qual es nomena la senyora Rosa Maria Ortuño Mingarro 
coordinadora de la Unitat de Química Orgànica del Departament de Química.  
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Resolució del rector, de 8 de gener de 2008, per la qual es nomena el senyor José María Losilla Vidal 
coordinador de tercer cicle i coordinador de la Unitat de Metodologia de les Ciències del Comportament del 
Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut. 
 
Resolució del rector, de 18 de gener de 2008, per la qual es nomena el senyor Pedro Jurado de los Santos 
director del Departament de Pedagogia Aplicada. 
 
Resolució del rector, de 18 de gener de 2008, per la qual es nomena la senyora Cecilia Gassull Bustamante 
coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal. 
 
Resolució del rector, de 21 de gener de 2008, per la qual es nomena la senyora Lorraine Baqué Millet 
directora del Departament de Filologia Francesa i Romànica.  
 
Resolució del rector, de 22 de gener de 2008, per la qual es nomena el senyor Javier Blanco Escoda 
coordinador de Tercer Cicle del Departament de Filologia Francesa i Romànica.   
 
Resolució del rector, de 24 de gener de 2008, per la qual es nomena el senyor Jordi Benet Català delegat 
de Direcció per a la Facultat de Medicina del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia. 
 
 
Cessaments 
 
Resolució del rector, de 8 de gener de 2008, per la qual el senyor Jordi Rosell Foxà cessa com a director 
del Departament d’Economia Aplicada. 
 
Resolució del rector, de 8 de gener de 2008, per la qual la senyora Lourdes Viladomiu Canela com a 
secretària del Departament d’Economia Aplicada. 
 
Resolució del rector, de 8 de gener de 2008, per la qual el senyor Carles Gispert Pellicer cessa com a  
director del Departament d’Economia de l’Empresa. 
 
Resolució del rector, de 8 de gener de 2008, per la qual el senyor Àlex Rialp Criado cessa com a secretari 
del Departament  d’Economia de l’Empresa. 
 
Resolució del rector, de 8 de gener de 2008, per la qual el senyor Albert Virgili Moya cessa com a 
coordinador de la Unitat de Química orgànica del Departament de Química. 
 
Resolució del rector, de 8 de gener de 2008, per la qual el senyor José Blas Navarro Pastor cessa com a 
coordinador de tercer cicle i coordinador de la Unitat de Metodologia de les Ciències del Comportament del 
Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut. 
 
Resolució del rector, de 18 de gener de 2008, per la qual la senyora Marina Tomàs Folch cessa com a 
directora del Departament de Pedagogia Aplicada.  
 
Resolució del rector, de 18 de gener de 2008, per la qual la senyora Maria Prat Grau cessa com a 
coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal. 
 
Resolució del rector, de 18 de gener de 2008, per la qual el senyor José Maria Sanahuja Gavaldà cessa 
com a secretari del Departament de Pedagogia Aplicada. 
 
Resolució del rector, de 18 de gener de 2008, per la qual el senyor Pedro Jurado de los Santos cessa com 
a coordinador de la Unitat de Didàctica i Organització Escolar del Departament de Pedagogia Aplicada. 
 
Resolució del rector, de 21 de gener de 2008, per la qual el senyor Javier Blanco Escoda cessa com a  
director del Departament de Filologia Francesa i Romànica.  
 
Resolució del rector, de 22 de gener de 2008, per la qual la senyora Lorraine Baqué Millet cessa com a 
coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Filologia Francesa i Romànica.   
 
Resolució del rector, de 24 de gener de 2008, per la qual la senyora M. Mercè Martí Ripoll cessa com a 
coordinadora d’Economia de Professorat i de PAS del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i 
d’Immunologia. 
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II.3. Institucionals 
 
Nomenaments 
 
Resolució del rector, de 8 de gener de 2008, per la qual es nomena el senyor Xavier Pons Fernández com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en el Consell de Govern del Consorci Centre de Visió per 
Computador.   
 
Resolució del rector, de 28 de gener de 2008, per la qual es nomena la senyora M. Teresa Espinal Farré 
directora del Centre de Lingüística Teòrica. 
 
Resolució del rector, de 28 de gener de 2008, per la qual es nomena el senyor Jaume Mateu Fontanals 
secretari del Centre de Lingüística Teòrica. 
 
Resolució del rector, de 28 de gener de 2008, per la qual es renova el nomenament de la senyora M. Lluïsa 
Hernanz Carbó com a tercer membre del Centre de Lingüística Teòrica.  
 
 
Cessaments 
 
Resolució del rector, de 8 de gener de 2008, per la qual el senyor Lorenzo Vilches Manterola cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en el Consorci Centre de Visió per Computador.   
 
Resolució del rector, de 28 de gener de 2008, per la qual el senyor Joan Mascaró Altimiras cessa com a 
director del Centre de Lingüística Teòrica. 
 
Resolució del rector, de 28 de gener de 2008, per la qual la senyora M. Teresa Espinal Farré cessa com a 
secretaria del Centre de Lingüística Teòrica. 
 
 
III. Convenis 
 
III.1. Marcs de col·laboració 
 
Conveni de 28 de setembre de 2007 entre la UAB, la Universidade Presbiteriana Makenzie (Brasil) i la 
Fundació per als Estudis de Prevenció i Seguretat Integral (FEPSI), per establir el marc de col·laboració en 
matèria institucional, acadèmica, de investigació, econòmica i cultural. 
 
Conveni de 16 d’octubre de 2007 entre la UAB  i Televisió de Catalunya, S.A., per emmarcar i coordinar 
l’actuació en el camp de l’assessorament, l’intercanvi d’informació i la realització, en els camps de la 
investigació, tecnologia i formació. 
 
Conveni de 30 d’octubre de 2007 entre la UAB  i la Compañía de Radio-Televisión de Galicia y sus 
sociedades (CRTVG), per a la col·laboració en matèria institucional, acadèmica i d’investigació. 
 
Conveni de 29 de gener de 2008 entre la UAB, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Carlos III 
i la Universitat Pompeu Fabra, per a la col·laboració en el desenvolupament de la carrera acadèmica i foment de 
la mobilitat del personal docent; impuls de projectes docents i d’investigació dins del marc de l’Espai Europeu 
d’Educació Superior i foment de les relacions internacionals i de la projecció internacional de les tres 
universitats. 
 
 
III.2. Específics 
 
Conveni de 31 d’agost de 2007 entre la UAB, la Universistat de Barcelona (UB), la Universitat Pompeu Fabra 
(UPF) i el Consortium for Advanced Studies in Barcelona (CASB) dels Estats Units de Amèrica, per tal que 
estudiants de les universitats integrants del CASB facin estades anuals o per sis mesos a la UAB, la UB o la UPF. 
 
Addenda de 14 de setembre de 2007 entre la UAB i la Fundació Barberà Promoció al conveni de 
col·laboració de 14 de setembre de 2006 per la qual es prorroga l’esmentat conveni. 
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Addenda de 19 de setembre de 2007 entre la UAB i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) al conveni de 
col·laboració de 14 de juliol de 2006 per a la creació d’un Centre de Recerca en Risc i Mediació en l’àmbit de les 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació i per la qual es modifica la denominació del centre anomenant-lo 
Centre de Recerca de Governança de Riscos. 
 
Annex de 3 d’octubre de 2007 entre la UAB i la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) al 
conveni de 20 de juliol de 2007, per a la realització de projectes i treballs conjunts en matèria de docència, 
investigació, extensió i difusió de la cultura i administració universitària. 
 
Addenda de 10 d’octubre de 2007 entre la UAB i el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
per prorrogar el conveni de creació d’un laboratori de Proteòmica de data 8 d’octubre de 2004. 
 
Addenda de 19 d’octubre de 2007 entre la UAB i la Fundació Privada Institut Català de Nanotecnologia (ICN) 
al conveni de col·laboració signat en data 12 de desembre de 2006 per l’adequació i ocupació de dos espais al 
cos central de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE). 
 
Conveni de 5 de novembre de 2007 entre la UAB i la Fundació Agbar, Centre d’Estudis i Investigació del 
Medi Ambient, Fundació Privada, per a la renovació del conveni signat en data 31 de maig de 2006, per a la 
regulació dels termes i condicions que regiran les relacions entre les parts per a la col·laboració en el 
desenvolupament de les activitats emmarcades en la Càtedra Agbar d’Empresa i Desenvolupament Sostenible. 
 
Conveni de 5 de novembre de 2007 entre la UAB i la Federación de Instituciones de Educación Particular 
(FIDE) de Xile, per a l’organització conjunta del Máster en Ciencias de la Educación amb els itineraris de 
Especialidad en Didáctica de las Matemáticas i Especialidad en Didáctica del Lenguaje. 
 
Conveni de 5 de novembre de 2007 entre la UAB i la Societat General d’Autors i Editors (SGAE), per a  la 
participació de la SGAE en el X Aniversari del Màster en Teoria i Pràctica del Documental Creatiu. Curs acadèmic 
2007-2008. 
 
Conveni de 12 de novembre de 2007 entre la UAB, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, la 
Televisió de Catalunya SA (TVC), la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i l’Obra Social de la Caixa d’Estalvis i 
Pensions de Barcelona, per a la col·laboració de "la Caixa", a través de la seva Obra Social en la segona edició 
del Màster en Innovació i Qualitat Televisives (de TV3). 
 
Conveni de 12 de novembre de 2007 entre la UAB i la Fundació Josep Finestres, per a la realització de 
pràctiques dins el Màster d’Articulació Temporo-Mandibular. Curs 2007-2008. 
 
Annex de 14 de novembre de 2007 entre la UAB i la Fundació Privada Orquestra Simfònica del Vallès al 
conveni marc d’1 de setembre de 2006 per a determinar les activitats a organitzar durant el curs 2007/08. 
 
Conveni de 15 de novembre de 2007 entre la UAB i l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
(AGAUR), per a la col·laboració en el marc del Congrés internacional Biaix de gènere i desigualtats en 
l’avaluació de la qualitat acadèmica. 
 
Conveni de 22 de novembre de 2007 entre la UAB  i Gertronics España Solutions S.L., per a l’organització 
conjunta d’un programa de desenvolupament sota la denominació de Postgrau en Soluciones Financieras. 
 
Conveni de 28 de novembre de 2007 entre la UAB  i la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología 
(FECYT), per a regular la col·laboració de les parts en l’organització del  Congrès Internacional Sesgo de Género 
y desigualdades en la evaluación de la calidad académica. 
 
Conveni de 29 de novembre de 2007 entre la UAB i The Beijing Technology and Business University (BTBU), 
Xina, per a l’acceptació d’alumnes de la BTBU en el programa de doctorat que organitza el Departament 
d’Economia de l’Empresa European Doctoral Programme in Entrepreneurship and Small Business management 
(EDP). 
 
Conveni de 30 de novembre de 2007 entre la UAB i el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), 
per a la col·laboració en l’organització del Master de Edición Interuniversitario corresponent a la tercera edició 
del curs acadèmic 2007-2008. 
 
Conveni de 30 de novembre de 2007 entre la UAB i el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), 
per a la realització del Màster La Edición: oficio, arte y negocio, edició 2007-2008. 
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Conveni de 4 de desembre de 2007 entre la UAB i el Consorci CSIC-IRTA, per a la provisió, per part del 
Servei d’Informàtica de la UAB, del servei d’hospedatge de servidors al consorci. 
 
Annex de 4 de desembre de 2007 entre la UAB i l’Entitat Autònoma de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i 
Nacional de Catalunya (EAOBC), al conveni de data 3 de març de 2006 per a la realització d’accions formatives 
en matèria de sessió de formació del Poble de vent i de fusta de la temporada 2007-2008. 
 
Annex de 12 de desembre de 2007 entre la UAB i la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa, al 
conveni de col·laboració d’11 d’octubre de 2005 per a la realització de vuit edicions del Seminari Nou Pla 
General Comptable. 
 
Annex de 12 de desembre de 2007 entre la UAB i Fàbregas-Mercadé i Co. Auditores-Consultores, S.L., al 
conveni de col·laboració de 23 d’abril de 2007 per a la realització d’una edició del curs sobre El Nou Pla General 
de Comptabilitat. 
 
Annex de 12 de desembre de 2007 entre la UAB i Centre Metal·lúrgic (CM), al conveni de col·laboració de  
24 de juliol de 2006 per a la realització de tres edicions del curs sobre el Nou Pla General Contable (Edició 
Pimes). 
 
Conveni de 13 de desembre de 2007 entre la UAB i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya (AQU Catalunya), pel desenvolupament del programa AUDIT. 
 
Conveni de 14 de desembre de 2007 entre la UAB i la Fundació Universitària del Bages, per a la realització 
d’accions de docència d’anatomia en el marc del Postgrau de Cirurgia de Mínima Incisió del peu, per al curs 
acadèmic 2007/2008. 
 
Conveni de 18 de desembre de 2007 entre la UAB i la Fundació Sanitària d’Igualada (FSI), pel qual la FSI fa 
donació a la UAB d’un equipament de laparoscòpia. 
 
Conveni de 18 de desembre de 2007 entre la UAB i la Societat Privada Municipal Barcelona Activa SA, per 
prorrogar el conveni signat en data 30 de novembre de 2004 pel disseny, implementació i difusió d’accions de 
divulgació i capacitació digital en el marc del projecte Cibernàrium.  
 
Conveni de 19 de desembre de 2007 entre la UAB, el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de 
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Terrassa, per col·laborar, a través del Seminari de Paleografia, de 
Codicologia i de Diplomàtica de la UAB, en la  realització de sessions de treball i classes pràctiques de 
paleografia relacionades estretament amb les activitats d’aquest Seminari a l’Arxiu comarcal del Vallès 
Occidental. 
 
Conveni de 21 de desembre de 2007 entre la UAB i la Diputació de Barcelona, per a l’organització, 
realització i promoció del Màster Oficial Participació i Polítiques Locals, edició 2007-2009. 
 
Conveni de 21 de desembre de 2007 entre la UAB, el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la 
Informació (DURSI), el Centre d’Investigacions Energètiques, Mediambientals i tecnològiques (CIEMAT) i 
l’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE), per a la pròrroga del conveni signat en data 12 de juny de 2003 per 
a la creació i Manteniment del centre de competència cientificotecnològica anomenat Port d’Informació 
Científica (PIC). 
 
Addenda de 20 de desembre de 2007 entre la UAB i el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de 
la Generalitat de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, al conveni de col·laboració de 15 de desembre de 
2006 relatiu a la línia d’intensificació del Programa I3. 
 
Addenda de 24 de desembre de 2007 entre la UAB i l’Entitat Autònoma de l’Orquestra Simfònica de 
Barcelona i Nacional de Catalunya (EAOBC) al conveni de data 3 de març de 2006 per a la realització d’accions 
formatives per la qual els drets i obligacions relatius a l’activitat musical de l’EAOBC passen a ser gestionats per 
la Fundació de l’Auditori i l’Orquestra. 
 
Conveni de 27 de desembre de 2007 entre la UAB i la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, per a 
establir un programa d’investigació conjunta sobre traducció, història i cultures hispàniques entre el Grup 
d’Investigació T-1611 de la UAB i el Centro Interdisciplinario de Estudios Europeos en Humanidades de la 
Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad de Rosario. 
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Conveni de 8 de gener de 2008 entre la UAB i MBA Catalunya, S.A., per a la realització d’un curs 
d’artroplàstia de cadera (Furlog) a través del Departament de Ciències Morfològiques, Unitat d’Anatomia de la 
UAB. 
 
Conveni de 8 de gener de 2008 entre la UAB i MBA Catalunya, S.A., per a la realització d’un curs de Cirurgia 
protèsica de l’extremitat superior, a través del Departament de Ciències Morfològiques, Unitat d’Anatomia de la 
UAB els dies 3 i 4 de juliol de 2008. 
 
Conveni de 8 de gener de 2008 entre la UAB i MBA Catalunya, S.A., per a la realització d’un curs de Cirurgia 
protèsica de l’extremitat superior, a través del Departament de Ciències Morfològiques, Unitat d’Anatomia de la 
UAB els dies 21 i 22 de febrer de 2008. 
 
Conveni de 8 de gener de 2008 entre la UAB i la Fundació Universitària del Bages, per a la realització de 
pràctiques d’anatomia per alumnes de fisioteràpia, per al curs acadèmic 2007/2008. 
 
Conveni d’11 de gener de 2008 entre la UAB i: Helsinki University of Technology (TKK), Finlàndia/University 
of Science amd Technology of Lille, França/Université Catholique de Louvain (UCL), Bèlgica/Universidad del País 
Vasco (UPV-EHU)/Bilkent University (Turquia)/Universidad Pública de Navarra (UPNa)/University of Glasgow, 
Regne Unit/St. Petersburg Electrotechnical University (ETU), Federació Russa/Ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne, Suïssa/University of Warsaw (UW), Polònia/University of Roma TRE, Itàlia/Loughborough University 
(LOUGH), Regne Unit/University of Siena (UNISI), Itàlia/Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)/Queen’s 
University of Belfast (QUB), Regne Unit/Université Paris-Sud (UPS), França/Institut of Electronic Materials 
Technology (ITME), Polònia, per a la realització del programa METAMORPFOSE: European Doctoral Programmes 
on Metamaterials. 
 
Conveni de 21 de gener de 2008 entre la UAB i la Universitat de Lleida, per a la realització i organització del 
títol conjunt de Graduat o Graduada en Veterinària. 
 
Conveni de 29 de gener de 2008 entre la UAB, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Carlos III 
i la Universitat Pompeu Fabra, per a la cooperació en la gestió d’un programa d’intercanvi de doctors de les 
universitats participades i creació i gestió d’un programa de formació i orientació professional adreçat a doctors 
de les quatre universitats. 
 
 
IV. Convocatòries i resolucions de places 
 
IV.1. Personal docent i investigador 
 
Resolucions 
 
Resolució del rector, de 14 de desembre de 2007, per la qual es nomena la senyora María Mercedes 
Campillo Grau, de l’àrea de coneixement de Medicina Preventiva i Salut Pública adscrita al Departament de 
Pediatria, Obstetricia i Ginecologia i Medicina Preventiva, Catedràtica d'Universitat (BOE núm. 14, de 16 de 
gener de 2008). 
 
Resolució del rector, de 17 de desembre de 2007, per la qual es nomena el senyor Juan Ramón de Queralt 
Córdoba Cardona, de l’àrea de coneixement de Medicina adscrita al Departament de Medicina, professor titular 
d'universitat (BOE núm. 14, de 16 de gener de 2008). 
 
Resolució del rector, de 17 de desembre de 2007, per la qual es nomena la senyora Maria Angeles 
Jiménez López, de l’àrea de coneixement de Biblioteconomia i Documentació adscrita al Departament de 
Filologia Catalana, professora titular d'universitat (BOE núm. 14, de 16 de gener de 2008). 
per la qual es nomena el senyor Juan Morote Robles professor titular d'universitat. 
 
Resolució del rector, de 17 de desembre de 2007,, per la qual es nomenen els catedràtics d'universitat, 
que es detallen a continuació (BOE núm. 14, de 16 de gener de 2008): 
 

 

Àrea de coneixement Departament Adjudicació 

Dret del Treball i de la Seguretat 
Social 

Dret Públic i de Ciències 
Historicojurídiques 

Senyor Eduardo Rojo Torrecilla 

Ingenieria Química Ingenieria Química Senyor Francisco Valero Barranco 
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Resolució del rector de 18 de desembre de 2007, per la qual es nomena el senyor Juan Morote Robles, de 
l’àrea de coneixement  de Cirurgia adscrita al Departament de Cirurgia, professor titular d'universitat (BOE 
núm. 14, de 16 de gener de 2008). 
 
Resolució del rector de 8 de gener de 2008 , per la qual es nomena el senyor David Roas David Roas Deus, 
de l’àrea de coneixement de Teoria de la Literatura y Literatura Comparada adscrita al Departament de Filologia 
Espanyola, Professor Titular d’Universitat (BOE núm. 21, de 24 de gener de 2008). 
 
Resolució del rector de 7 de gener de 2008, per la qual es nomena el senyor José Manuel Baselga Torre, de 
l’àrea de coneixement de Medicina adscrita al Departament de Medicina, Catedràtic d'Universitat amb plaça 
vinculada (BOE núm. 22, de 25 de gener de 2008). 
 
Resolució del rector de 7 de gener de 2008, per la qual es nomena la senyora Cristina Escobar Urmeneta, 
de l’àrea de coneixement de Didàctica de la Llengua i de la literatura adscrita al Departament de Didàctica de la 
Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials, Professora Titular d'Universitat (BOE núm. 22, de 25 de gener 
de 2008). 
 
Resolució del rector de 8 de gener de 2008, per la qual es nomena la senyora Gloria Claveria Nadal, de 
l’àrea de coneixement de Llengua Espnayola adscrita al Departament de Filologia Espanyola, Catedràtica 
d'Universitat (BOE núm. 22, de 25 de gener de 2008). 
 
Resolució del rector de 8 de gener de 2008, per la qual es nomena el senyor Enric Sullà Àlvarez, de l’àrea 
de coneixement de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada adscrita al Departament de Filologia 
Espanyola, Catedràtic d'Universitat (BOE núm. 22, de 25 de gener de 2008). 
 
Resolució del rector de 8 de gener de 2008, per la qual es nomena el senyor José García Arumí, de l’àrea 
de coneixement d’Oftalmologia  adscrita al Departament de Cirurgia, Catedràtic d'Universitat amb plaça 
vinculada (BOE núm. 22, de 25 de gener de 2008). 
 
Resolució del rector, de 8 de gener de 2007,, per la qual es fa públic el resultat del concurs per a  l’accés a 
plaça d’agregat en règim de contracte  laboral, que es detalla a continuació (BOE núm. 14, de 16 de gener de 
2008): 
 

 
 
IV.2. Personal d’administració i serveis 
 
Convocatòries 
 
Resolució del rector de 21 de desembre de 2007, per la qual es convoquen 20 places per a accedir a 
l’escala de gestió (subgurp A2), pel sistema de concurs oposició, que es detallen a continuació (DOGC núm. 
5042, de 7 de gener de 2008): 
 

Plaça Destinació 
A Àrea de Comunicació i Promoció 
B Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans 
C Àrea de Gestió de la Recerca 
D Àrea de Gestió i d'Administració de Recursos Humans 
E Àrea de Gestió i d'Administració de Recursos Humans 
F Àrea de Serveis Logístics i d'Administració 
G Centre d'Estudis Olímpics 
H Consell Social 
I Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia 
J Departament d'Economia i Història Econòmica 
K Departament de Filologia Catalana i Filologia Espanyola 

Àrea de coneixement Departament Adjudicació 

Didàctica de l’Expressió Plàstica 
Didàctica de l’Expressió Musical, 
Plàstica i Corporal 

Senyor Jaime Barrera Fusté 

Química Física Química Senyora Mireia  Garcia Viloca 

Química Física Química Senyor Gregorio Ujaque Pérez 
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Plaça Destinació 

L Departament de Geografia 
M Departament de Geologia 
N Departament de Psicologia Clínica, de la Salut i Social 
O Departament de Sociologia 
P Escola de Cultura de Pau 
Q Escola de Postgrau 
R Institut de Biotecnologia i de Biomedicina (IBB) 
S Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) 
T Servei Assistencial de la Salut (SAS) 

 
Resolució del rector de 21 de desembre de 2007, per la qual es convoquen proves selectives per l’accés a 
l’escala auxiliar administrativa (subgrup C2), pel sistema de concurs oposició (DOGC núm. 5050, de 17 de 
gener de 2008). 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 8 de gener de 2008, per la 
qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de tècnic especialista de laboratori, amb 
destinació al Servei d’Estabulari de l’Administració de Centre de Medicina.  
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 10 de gener de 2008, per 
la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’administratiu de recursos humans, amb 
destinació a l’Àrea de Gestió i Administració de Recursos Humans. 
 
Resolució de la vicerectora d’Ordenació Acadèmica, de 18 de gener de 2008, de correcció a la resolució 
de 21 de desembre de 2007, en virtut de la qual es convoquen 20 places per a accedir a l’escala de gestió 
(subgurp A2) (DOGC núm. 5055, de 24 de gener de 2008. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 21 de gener de 2008, per 
la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir la plaça de cap d’administració, amb destinació a l’Escola 
de Postgrau. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 22 de gener de 2008, per 
la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir la plaça de director/a de seguretat adjunt/a, amb 
destinació al Servei de Seguretat i Vigilància. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 23 de gener de 2008, per 
la qual s’anuncia un concurs públic per a cobrir una plaça de cap de grup de vigilància, amb destinació al Servei 
de Seguretat i Vigilància. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 24 de gener de 2008, per 
la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’administratiu/iva, amb destinació a la Gestió 
Econòmica 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 24 de gener de 2008, per 
la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’administratiu/iva de programació docent, 
amb destinació a la Gestió Acadèmica i Suport Logístic de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 29 de gener de 2008, per 
la qual s’anuncia una concurrència per a cobrir una plaça d’auxiliar administratiu/iva, amb destinació a l’Àrea de 
Gestió i Administració de Recursos Humans. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 29 de gener de 2008,  per 
la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir dues places d’auxiliar de serveis que es detallen a 
continuació: 
 

 
 

Plaça Destinació 

A Administració de Centre de Ciències i de Biociències 

B Administració de Centre de Lletres i de Psicologia 
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Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 29 de gener de 2008, per 
la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’administratiu/iva, amb destinació a la 
Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General de l’Administració de Centre de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 31 de gener de 2008, per 
la qual s’anuncia un concurs públic per a cobrir una plaça de director/a de Seguretat adjunt/a, amb destinació 
al Servei de Seguretat i Vigilància. 
 
 
Resolucions 
 
Resolució del rector de 17 de desembre de 2007, per la qual es nomena la senyora Silvia Gili Suriñach 
funcionària de carrera de l’escala tècnica superior de suport a la recerca  (DOGC núm. 5050, de 17 de gener de 
2008) 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 8 de gener de 2008, per la 
qual s’atorga a la senyora Esther Alòs Garcia la plaça de tècnica especialista de laboratori, amb destinació al 
Servei d’Anàlisi Química de l’Administració de Centre de Ciències i de Biociències. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 8 de gener de 2008, per la 
qual s’anuncia el resultat del concurs intern per a cobrir dues places d’auxiliar de serveis que es detallen a 
continuació: 
 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 9 de gener de 2008, per la 
qual s’anuncia el resultat del procés de concurrència per a cobrir dues places d’administratiu, nivell bàsic, que 
es detallen a continuació: 
 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 11 de gener de 2008, per 
la qual s’atorga a la senyora Montserrat Carrasco Peña la plaça d’administrativa, amb destinació a la Gestió 
Econòmica de l’Administració de Centre de Ciències i de Biociències. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 14 de gener de 2008, per 
la qual s’atorga a la senyora Elisa Juárez Esteban la plaça d’administrativa de programació docent, amb 
destinació a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Dret. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 15 de gener de 2008, per 
la qual s’atorga a la senyora Marta Vila Morros la plaça de secretària de direcció, amb destinació a l’Àrea 
d’Economia i Finances. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 21 de gener de 2008, per 
la qual s’atorga al senyor Juan Ramón García Milla la plaça de tècnic especialista de laboratori, amb destinació 
al Servei d’Estabulari de l’Administració de Centre de Medicina. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 22 de gener de 2008, per 
la qual es declara desert el concurs intern per a cobrir la plaça de cap de grup de vigilància, amb destinació al 
Servei de Seguretat i Vigilància. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 28 de gener de 2008, per 
la qual s’anuncia el resultat del procés de concurrència per a cobrir dues places d’administratiu/iva, nivell bàsic, 
que es detallen a continuació: 
 

Plaça Destinació Adjudicació 

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

Senyor Albert Garcia Puertas 

B Administració de Centre de Lletres i de Psicologia Senyor David Sánchez Solbes 

Plaça Destinació Adjudicació 

A Oficina de Coordinació Institucional Senyor David Corral Canal 

B Àrea d’’Afers Acadèmics Senyora M. Carmen Velasco Márquez 
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Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 29 de gener de 2008, per 
la qual es declara desert el concurs intern per a cobrir la plaça de cap d’administració, amb destinació a l’Escola 
de Postgrau. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 30 de gener de 2008, per 
la qual es declara desert el concurs intern per a cobrir la plaça de director/a de Seguretat adjunt/a, amb 
destinació al Servei de Seguretat i Vigilància. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 30 de gener de 2008, per 
la qual s’atorga a la senyora Teresa Sánchez Sánchez la plaça d’administrativa amb destinació a l’Unitat 
d’Estudiants i de Cultura del Gabinet del Rectorat.  
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 30 de gener de 2008, per 
la qual es corregeix l’errada advertida a l’anunci de convocatòria pública per cobrir la plaça de cap de grup de 
vigilància. 
 
Resolució del rector, de 31 de gener de 2008, per la qual s’aprova la relació provisional de persones 
aspirants admeses i excloses per a l’accés de 20 places de l’escala de gestió (subgrup A2), pel sistema de 
concurs-oposició. 
 
 
V. Disposicions d’interès per a la UAB 
 
V.1. Estatals 
 
Reial decret 1572/2007 del Ministerio de Cultura, de 30 de novembre, pel qual es regulen els òrgans de 
coordinació de les biblioteques de l'Administració General de l'Estat i dels seus organismes públics (BOE núm. 
1, d’1 de gener de 2008). 
 
Reial decret 1573/2007 del Ministerio de Cultura, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
del Consell de Cooperació Bibliotecària (BOE núm. 1, d’1 de gener de 2008). 
 
Reial decret 1574/2007 del Ministerio de Cultura, de 30 de novembre, pel qual es regula l'Observatori 
de la Lectura i el Llibre (BOE núm. 1, d’1 de gener de 2008). 
 
Ordre 3904/2007 del Ministerio de Educación y Ciencia, de 12 de desembre, per la qual s'acorda 
compensar a les Universitats els preus públics per serveis acadèmics corresponents als alumnes becaris del curs 
2006-2007 (BOE núm. 1, d’1 de gener de 2008). 
 
Ordre 3905/2007 del Ministerio de Educación y Ciencia, de 12 de desembre, per la qual s'acorda 
compensar a les Universitats públiques per la reducció dels preus públics per serveis acadèmics corresponents 
als estudiants pertanyents a famílies nombroses de tres fills, del curs acadèmic 2006-2007  
(BOE núm. 1, d’1 de gener de 2008). 
 
Resolució de la Secretaria de Estado de Hacienda y Presupuestos, de 2 de gener de 2008, per la qual 
es dicten instruccions en relació amb les nòmines dels funcionaris inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 
30/1984, de 2 d'agost, en els termes de la disposició final quarta de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut 
Bàsic de l'Empleat Públic, i s'actualitzen per a l'any 2008 les quanties de les retribucions del personal que es 
refereixen els corresponents articles de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a aquest exercici (BOE 
núm. 3, de 3 de gener de 2008). 
 
Reial decret 1698/2007 del Ministerio de la Presidencia, de 14 de desembre, pel qual es complementa 
el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, mitjançant l'establiment de tres qualificacions professionals 
corresponents a la família professional energia i aigua (BOE núm. 4, de 4 de gener de 2008). 
 

Plaça Destinació Adjudicació 

A 
Gestió Econòmica de la Facultat de Ciències de la 
Comunicació 

Senyora Ana Perscador Ventosa 

B Àrea de Gestió i d’Administració  de Recursos Humans Deserta, per manca d’aspirants 
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Reial decret 1699/2007 del Ministerio de la Presidencia, de 14 de desembre, pel qual es complementa 
el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, mitjançant l'establiment de vuit qualificacions professionals 
de la família professional fabricació mecànica (BOE núm. 4, de 4 de gener de 2008). 
 
Resolució de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, de 17 de desembre de 2007, 
per la qual es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Catedràtics d'Universitat, àrea de 
coneixement d'Electrònica, per a concórrer a concursos d'accés a cossos docents universitaris (BOE núm. 4, de 
4 de gener de 2008). 
 
Resolució de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, de 17 de desembre de 2007, 
per la qual es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Catedràtics d'Universitat, àrea de 
coneixement d’Estratigrafia, per a concórrer a concursos d'accés a cossos docents universitaris (BOE núm. 4, de 
4 de gener de 2008). 
 
Resolució de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, de 17 de desembre de 2007, 
per la qual es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Catedràtics d'Universitat, àrea de 
coneixement de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació, per a concórrer a concursos d'accés a cossos 
docents universitaris (BOE núm. 4, de 4 de gener de 2008). 
 
Resolució de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, de 17 de desembre de 2007, 
per la qual es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Professors Titulars d'Universitat, àrea de 
coneixement de Filosofia Moral, per a concórrer a concursos d'accés a cossos docents universitaris  (BOE núm. 
4, de 4 de gener de 2008). 
 
Resolució de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, de 17 de desembre de 2007, 
per la qual es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Catedràtics d'Universitat, àrea de 
coneixement de Psicologia Social, per a concórrer a concursos d'accés a cossos docents universitaris. (BOE 
núm. 4, de 4 de gener de 2008). 
 
Resolució de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, de 20 de desembre de 2007, 
per la qual es publica la Resolució de la Presidència de la Comissió que jutja les proves d'habilitació nacional de 
Catedràtics d'Universitat de l'àrea de coneixement de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica, per la qual s'assenyala 
lloc, data i hora de celebració de l'acte de presentació (BOE núm. 4, de 4 de gener de 2008). 
 
Ordre 3960/2007 del Ministerio de Educación y Ciencia, de 19 de desembre, per la qual s’estableix el 
currículum i es regula l'ordenació de l'educació infantil (BOE núm. 5, de 5 de gener de 2008). 
 
Reial decret 1700/2007 del Ministerio de la Presidencia, de 14 de desembre, pel qual es complementa 
el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, mitjançant l'establiment de tretze qualificacions 
professionals de la família professional hostaleria i turisme (BOE núm. 5, de 5 de gener de 2008). 
 
Reial decret 1701/2007 del Ministerio de la Presidencia , de 14 de desembre, pel qual es complementa 
el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, mitjançant l'establiment de sis qualificacions professionals 
corresponents a la família professional informàtica i comunicacions  (BOE núm. 5, de 5 de gener de 2008). 
 
Resolució de la Secretaria General del Consejo de Coordinación Universitaria, de 21 de desembre de 
2007, per la qual es corregeixen errors en la de 11 de desembre de 2007, per la qual s'assenyalen lloc, dia i 
hora per a la celebració de sortejos per a provisió de places de cossos docents universitaris (BOE núm. 5, de 5 
de gener de 2008). 
 
Resolució de la Secretaria General del Consejo de Coordinación Universitaria, de 21 de desembre de 
2007, per la qual es publica la Resolució de la Presidència de la Comissió que jutja les proves d'habilitació 
nacional de Professors Titulars d'Universitat de l'àrea de coneixement de «Comunicació Audiovisual i Publicitat», 
per la qual s'assenyala lloc, data i hora de celebració de l'acte de presentació (BOE núm. 5, de 5 de gener de 
2008). 
 
Resolució del Consejo Económico y Social, de 13 de desembre de 2007, per la qual es convoquen Premis 
d'Investigació, any 2007 (BOE núm. 6, de 7 de gener de 2008).  
 
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 27 desembre de 2007, per 
la qual es corregeixen errors de la de 26 de juny de 2007, per la qual s'adjudiquen ajudes per a estades de 
professors i investigadors estrangers, en règim d'any sabàtic en universitats públiques i centres d'investigació 
espanyols, dintre del programa d'ajudes per a la mobilitat de professors d'universitat i investigadors espanyols i 
estrangers (BOE núm. 8, de 9 de gener de 2008).  
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Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 27 desembre de 2007, per 
la qual es corregeixen errors en la de 13 de febrer de 2007, per la qual es renoven les ajudes a beques i 
contractes de postgrau del programa nacional de formació de professorat universitari (BOE núm. 8, de 9 de 
gener de 2008). 
 
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación,  de 20 de desembre de 2007, 
per la qual s'adjudica una subvenció per al foment de la mobilitat d'estudiantes d'universitats espanyoles 
mitjançant un programa de pràctiques formatives en empreses d'Europa, Estats Units, Canadà i Àsia (Índia, 
Xina, Japó, Singapur, Corea del Sud, entre altres) (Programa Far Global) (BOE núm. 9, de 10 de gener de 
2008). 
 
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 18 de desembre de 2007, 
per la qual es concedeixen ajudes per a la cooperació interuniversitària amb Brasil (BOE núm. 10, d’11 de 
gener de 2008). 
 
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 19 de desembre de 2007, 
per la qual es concedeixen renovacions de projectes per a la cooperació interuniversitària amb Brasil, a 
l'empara del conveni de cooperació subscrit amb el Ministeri d'Educació de Brasil (BOE núm. 10, d’ 11 de gener 
de 2008). 
 
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 19 de desembre de 2007, 
per la qual es concedeixen ajudes per a la mobilitat de professors visitants en màsters oficials per al curs 
acadèmic 2007-2008 (BOE núm. 10, d’11 de gener de 2008). 
 
Ordre 4012/2007 del Ministerio de Educación y Ciencia, de 15 de desembre, per la qual es resol la 
convocatòria pública per a atorgar beques de formació en observació i disseny de Qualificacions Professionals 
(BOE núm. 10, d’11 de gener de 2008). 
 
Reial decret 4/2008 del Ministerio del Interior, d’11 de gener, pel qual es modifiquen determinats 
articles del Reglament de Seguretat Privada (BOE núm. 11, de 12 de gener de 2008). 
 
Reial decret 6/2008 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, d’11 de gener, sobre determinació 
del nivell mínim de protecció garantit als beneficiaris del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència 
en l'exercici 2008 (BOE núm. 11, de 12 de gener de 2008). 
 
Reial decret 7/2008 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, d’11 de gener, sobre les prestacions 
econòmiques de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les 
persones en situació de dependència per a l'exercici 2008 (BOE núm. 11, de 12 de gener de 2008). 
 
Reial decret 1727/2007 del Ministerio de la Presidencia, de 21 de desembre, pel qual s'estableixen 
amidades de protecció dels cetacis (BOE núm. 11, de 12 de gener de 2008). 
 
Reial decret 1729/2007 del Ministerio de la Presidència, de 21 de desembre, pel qual es regula 
l'elaboració de l'Informe Periòdic, relatiu a l'efectivitat del principi d'Igualtat entre dones i homes (BOE núm. 11, 
de 12 de gener de 2008). 
 
Reial decret 14/2008 del Ministerio de Vivienda, d’11 de gener, pel qual es modifica el Reial decret 
801/2005, d’1 de juliol, pel qual s'aprova el Pla Estatal 2005-2008, per a afavorir l'accés dels ciutadans a 
l'habitatge (BOE núm. 11, de 12 de gener de 2008). 
 
Ordre 4017/2007 del Ministerio de Educación y Ciencia, de 21 de desembre, per la qual es convoquen 
places per a auxiliars de conversa de llengua espanyola en centres docents d'Àustria, Bèlgica, Canadà, Estats 
Units, França, Itàlia, Nova Zelanda, Regne Unit, República d'Irlanda i República Federal d'Alemanya, per al curs 
acadèmic 2008-2009 (BOE núm. 11, de 12 de gener de 2008). 
 
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigacion, d’11 de desembre de 2007, 
per la qual es publica l'ampliació del crèdit disponible per a finançar les convocatòries d'ajudes publicades per 
Resolució de 26 d'abril de 2007, per a la realització d'estudis de disseny i viabilitat i accions complementàries i 
per Resolució de 24 de maig de 2007, per a la millora de les Instal·lacions Científiques i Tècniques Singulars i 
per a l'accés a les mateixes (BOE núm. 11, de 12 de gener de 2008). 
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Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigacion, de 26 desembre de 2007, per la 
qual es modifica la de 2 d'abril de 2007, per la qual s'adjudiquen ajudes del programa de Formació de 
Professorat Universitari, en el marc de l'Estatut del personal investigador en formació (BOE núm. 11, de 12 de 
gener de 2008). 
 
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigacion, de 26 de desembre de 2007, per 
la qual modifiquen els imports de la quota empresarial a la Seguretat Social dels contractes formalitzats als 
beneficiaris d'ajudes d'estades de joves doctors estrangers en universitats públiques i centres d'investigació 
espanyols (BOE núm. 11, de 12 de gener de 2008). 
 
Reial decret 1730/2007 del Ministerio de la Presidencia, de 21 de desembre, pel qual es crea  l'Agencia 
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas i s'aprova el seu Estatut (BOE núm. 12, de 14 de gener 
de 2008). 
 
Resolució de la Presidencia del Consejo de Coodinación Universitaria, de 26 de desembre de 2007, 
per la qual es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Catedràtics d'Universitat, àrea de 
coneixement de Zoologia, per a concórrer a concursos d'accés a cossos docents universitaris (BOE núm. 12, de 
14 de gener de 2008). 
 
Resolució de la Presidencia del Consejo de Coodinación Universitaria, de 28 de desembre de 2007, 
per la qual es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Catedràtics d'Universitat, àrea de 
coneixement de Cirurgia, per a concórrer a concursos d'accés a cossos docents universitaris (BOE núm. 12, de 
14 de gener de 2008). 
 
Reial decret 33/2008 de la Jefatura del Estado, de 14 de gener, de dissolució del Congrés dels Diputats i 
del Senat i de convocatòria d'eleccions (BOE núm. 13, de 15 de gener de 2008). 
 
Reial decret 1685/2007 del Ministerio de Educación y Ciéncia, de 14 de desembre, pel qual s’estableix 
el títol de Tècnic Superior en Audiologia Protèsica i es fixen els seus ensenyaments mínims (BOE núm. 13, de 
15 de gener de 2008). 
 
Reial decret 1686/2007 del Ministerio de Educación y Ciéncia, de 14 de desembre, pel qual s’estableix 
el títol de Tècnic Superior en Gestió d'Allotjaments Turístics i es fixen els seus ensenyaments mínims (BOE 
núm. 13, de 15 de gener de 2008). 
 
Resolució de la Presidencia l'Agencia Españoola de Cooperación Internacional, de 3 de desembre de 
2007, per la qual s'aprova la convocatòria de lectorats MAEC-AECI en universitats estrangeres per a 
2008/2009 (BOE núm. 13, de 15 de gener de 2008). 
 
Resolució de la Presidencia l'Agencia Españoola de Cooperación Internacional, de 14 de desembre 
de 2007, per la qual es concedeixen ajudes per a la realització de les diverses modalitats que conformen el 
Programa de Cooperació Interuniversitària i Investigació Científica entre Espanya i Algèria, Egipte, Jordània, El 
Marroc i Tunis (PCI-Mediterrani) (BOE núm. 13, de 15 de gener de 2008). 
 
Resolució de la Presidencia l'Agencia Españoola de Cooperación Internacional, de 14 de desembre 
de 2007, per la qual es concedeixen ajudes per a la realització de les diverses modalitats que conformen el 
Programa de Cooperació Interuniversitària i Investigació Científica entre Espanya i Iberoamèrica (BOE núm. 13, 
de 15 de gener de 2008). 
 
Ordre 4046/2007 del Ministerio de Educación y Ciencia, de 17 de desembre, per la qual es modifiquen 
les Ordres ECI/3044/2007, de 27 de setembre i ECI/3600/2007, de 19 de novembre, per les quals es concedien 
ajudes econòmiques individuals per a l'assistència a activitats de formació del professorat (BOE núm. 13, de 15 
de gener de 2008). 
 
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades y Investigación, de 26 de desembre de 2007, 
per la qual es fixa la quantia de la compensació econòmica a les entitats que han subscrit un conveni de 
col·laboració amb el Ministeri d'Educació i Ciència, per a les ajudes del programa de Formació de Professorat 
Universitari, gestionades per la Direcció general d'Universitats en el marc de l'Estatut del personal investigador 
en formació (BOE núm. 13, de 15 de gener de 2008). 
 
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades y Investigación, de 21 de desembre de 2007, per 
la qual es concedeix el trasllat temporal a un centre en l'estranger a personal investigador en formació de beca 
o contracte en pràctiques, del programa nacional de formació de professorat universitari (BOE núm. 13, de 15 
de gener de 2008). 
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Resolució de la Dirección General de Universidades, de 17 de desembre de 2007, per la qual es 
concedeix el premi a la millor memòria científica en el XIX Certamen «Joves Investigadors» 2006 (BOE núm. 
13, de 15 de gener de 2008). 
 
Resolució de la Dirección General de Universidades, de 20 de desembre de 2007, per la qual es 
concedeixen premis i *accésit als treballs d'investigació del VI Certamen Universitari Arquimedes d'Introducció 
a la Investigació Científica (BOE núm. 13, de 15 de gener de 2008). 
 
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades y Investigación, de 26 de desembre de 2007, 
per la qual es convoca el XXI Certamen Joves Investigadors, 2008 (BOE núm. 13, de 15 de gener de 2008). 
 
Resolució de la Dirección General de Universidades, de 26 de desembre de 2007, per la qual es 
concedeixen subvencions als préstecs sol·licitats per estudiants universitaris convocats per Resolució de 22 de 
juny de 2007, per al curs 2007-2008 (BOE núm. 13, de 15 de gener de 2008). 
 
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 20 de desembre de 2007, 
per la qual es corregeixen errors de la de 13 d'agost de 2007, per la qual es concedeixen ajudes per a la 
mobilitat d'estudiants universitaris *Séneca, per al curs acadèmic 2007-2008 (BOE núm. 14, de 16 de gener de 
2008). 
 
Conveni Internacional entre el Regne d'Espanya i la República Portuguesa pel qual es constitueix el 
Laboratori Internacional de Nanotecnologia i el seu Estatut, fet a Badajoz el 25 de novembre de 2006 (BOE 
núm. 15, de 17 de gener de 2008). 
 
Reial decret 1721/2007 del Ministerio de Educación y Ciencia, de 21 de desembre, pel qual s’estableix 
el règim de les beques i ajudes a l'estudi personalitzades (BOE núm. 15, de 17 de gener de 2008). 
 
Ordre 4063/2007 del Ministerio de Educación y Ciencia,, de 27 de desembre, per la qual es crea 
l'Institut de Ciències de l'Espai, com Institut de l'Organisme Autònom Consell Superior d'Investigacions 
Científiques (BOE núm. 15, de 17 de gener de 2008). 
 
Resolució de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, de 4 de gener de 2008, per la 
qual es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Professors Titulars d'Universitat, àrea de 
coneixement de Biologia Cel·lular, per a concórrer a concursos d'accés a cossos docents universitaris (BOE 
núm. 15, de 17 de gener de 2008). 
 
Resolució de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, de 4 de gener de 2008, per la 
qual es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Catedràtics d'Universitat, àrea de coneixement de 
Física Aplicada, per a concórrer a concursos d'accés a cossos docents universitaris (BOE núm. 15, de 17 de 
gener de 2008). 
 
Resolució de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperacion Internacional, de 20 de 
desembre de 2007, per la qual s'amplien dates de la beca de la convocatòria general dels programes de 
«Beques MAEC-AECI» per a ciutadans estrangers i espanyols, per al curs acadèmica 2007/2008, per al 
Programa V-D (BOE núm. 15, de 17 de gener de 2008). 
 
Ordre 4067/2007 del Minsiterio de Educación y Ciencia, de 13 de desembre, per la qual es modifica 
l'Ordre ECI/1702/2007, de 12 de juny, per la qual es regulen els préstecs a graduats universitaris lligats a la 
possessió d'una renda futura (BOE núm. 15, de 17 de gener de 2008). 
 
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 27 desembre de 2007, per 
la qual es modifica la de 20 de juny de 2007, per la qual s'adjudiquen ajudes per a estades de professors i 
investigadors espanyols en centres d'ensenyament superior i investigació estrangers, o excepcionalment 
espanyols, inclòs el programa Salvador de Madariaga (BOE núm. 15, de 17 de gener de 2008).  
 
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 27 desembre de 2007, per 
la qual es fixa la quantia de la compensació econòmica a les entitats que han subscrit un conveni de 
col·laboració per a les ajudes de mobilitat de joves doctors estrangers en universitats i centres d'investigació 
espanyols, en el marc de l'Estatut del personal investigador en formació (BOE núm. 15, de 17 de gener de 
2008). 
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Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 28 desembre de 2007, per 
la qual s'abonen bestretes a les entitats col·laboradores que han subscrit un conveni de col·laboració, per a les 
beques i contractes del programa de Formació de Professorat Universitari, en el marc de l'Estatut del personal 
investigador en formació (BOE núm. 15, de 17 de gener de 2008). 
 
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 28 desembre de 2007, per 
la qual es renoven les ajudes per a beques i contractes del programa de formació de doctors en el marc de les 
Unitats Associades entre Universitats i el Consell Superior d'Investigacions Científiques (BOE núm. 15, de 17 de 
gener de 2008). 
 
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 26 de desembre de 2007, 
per la qual s'abonen bestretes a les entitats col·laboradores que han subscrit un conveni de col·laboració, en el 
marc de l'Estatut del personal investigador, per a les ajudes a contractes durant l'estada de mobilitat de joves 
doctors estrangers en centres espanyols (BOE núm. 16, de 18 de gener de 2008). 
 
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 26 de desembre de 2007, 
per la qual es concedeixen ajudes per a la mobilitat d'estudiantes en màsters oficials per al curs acadèmic 
2007-2008 (BOE núm. 16, de 18 de gener de 2008). 
 
Reial decret 1720/2007 del Ministerio de Justicia, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament 
de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal (BOE núm. 17, de 19 de gener de 2008). 
 
Resolució del Consejo Superior de Investigacines Científicas, de 11 de gener de 2008, per la qual 
s'amplia el termini de presentació de sol·licituds, previst en la de 29 de novembre de 2007, per la qual es 
convoquen beques d'introducció a la investigació per a estudiants universitaris, en el marc del Programa Junta 
per a l'Ampliació d'Estudis (BOE núm. 17, de 19 de gener de 2008). 
 
Resolució de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, de 8 de gener de 2008, per la 
qual es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Professors Titulars d'Universitat, àrea de 
coneixement de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic, per a concórrer a concursos d'accés a cossos 
docents universitaris. (BOE núm. 18, de 21 de gener de 2008). 
 
Ordre 4082/2007 del Ministerio de Educación y Ciencia, de 18 de desembre, per la qual es modifiquen 
les Ordres ECI/3031/2007, de 28 de setembre, i ECI/3622/2007, de 20 de novembre, per les quals es 
concedien ajudes econòmiques individuals per a l'assistència a activitats de formació del personal docent en 
l'exterior (BOE núm. 18, de 21 de gener de 2008). 
 
Correcció d'errors de la Resolució de 2 de gener de 2008, de la Secretaria de Estado de Hacienda y 
Presupuestos, per la qual es dicten instruccions en relació amb les nòmines dels funcionaris inclosos en 
l'àmbit d'aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, en els termes de la disposició final quarta de la Llei 7/2007, 
de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i s'actualitzen per a l'any 2008 les quanties de les 
retribucions del personal que es refereixen els corresponents articles de la Llei de Pressupostos Generals de 
l'Estat per a aquest exercici (BOE núm. 19, de 22 de gener de 2008). 
 
Resolució de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, de 8 de gener de 2008, per la 
qual es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Professors Titulars d'Universitat, àrea de 
coneixement d'Estadística i Investigació Operativa, per a concórrer a concursos d'accés a cossos docents 
universitaris (BOE núm. 19, de 22 de gener de 2008). 
 
Resolució de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, de 8 de gener de 2008, per la 
qual es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Catedràtics d'Universitat, àrea de coneixement 
d'Economia, Sociologia i Política Agrària, per a concórrer a concursos d'accés a cossos docents universitaris 
(BOE núm. 19, de 22 de gener de 2008). 
 
Resolució de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, de 8 de gener de 2008, per la 
qual es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Professors Titulars d'Escoles Universitàries, àrea 
de coneixement de Construccions Arquitectòniques, per a concórrer a concursos d'accés a cossos docents 
universitaris (BOE núm. 19, de 22 de gener de 2008). 
 
Resolució de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, de 11 de gener de 2008, per la 
qual es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Professors Titulars d'Universitat, àrea de 
coneixement de Llenguatges i Sistemes Informàtics, per a concórrer a concursos d'accés a cossos docents 
universitaris (BOE núm. 19, de 22 de gener de 2008). 



BOUAB Núm. 48                    Gener del 2008 

 
 

_____________________________________________________ 54

 
Resolució de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, de 11 de gener de 2008, per la 
qual es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Catedràtics d'Universitat, àrea de coneixement de 
Traumatologia i *Ortopedia, per a concórrer a concursos d'accés a cossos docents universitaris (BOE núm. 19, 
de 22 de gener de 2008). 
 
Resolució de la Secretaria General del Consejo de Coordinación Universitaria, de 15 de gener de 
2008, de la Secretaria General del Consell de Coordinació Universitària, per la qual es publica la Resolució de la 
Presidència de la Comissió *juzgadora de les proves d'habilitació nacional de Catedràtics d'Universitat de l'àrea 
de coneixement de Mecànica de Mitjans Continus i Teoria d'Estructures, per la qual s'assenyala lloc, data i hora 
de celebració de l'acte de presentació (BOE núm. 21, de 24 de gener de 2008). 
 
Correcció d'errors i errates del Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic 
de l'Edificació (BOE núm. 22, de 25 de gener de 2008). 
 
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 8 de gener de 2008, per la 
qual es concedeixen subvencions per a la realització d'Accions Integrades d'Investigació Científica i Tecnològica 
entre Espanya i Alemanya, per al període 2008-2009 (BOE núm. 23, de 26 de gener de 2008). 
 
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 9 de gener de 2008, per la 
qual es concedeixen subvencions per a la realització d'Accions Integrades d'Investigació Científica i Tecnològica 
entre Espanya i Àustria, per al període 2008-2009 (BOE núm. 23, de 26 de gener de 2008). 
 
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 10 de gener de 2008, per la 
qual es concedeixen subvencions per a la realització d'Accions Integrades d'Investigació Científica i Tecnològica 
entre Espanya i França, per al període 2008-2009 (BOE núm. 23, de 26 de gener de 2008). 
 
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 11 de gener de 2008, per la 
qual es concedeixen subvencions per a la realització d'Accions Integrades d'Investigació Científica i Tecnològica 
entre Espanya i Itàlia, per al període 2008-2009 (BOE núm. 23, de 26 de gener de 2008). 
 
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 12 de gener de 2008, per la 
qual es concedeixen subvencions per a la realització d'Accions Integrades d'Investigació Científica i Tecnològica 
entre Espanya i Portugal, per al període 2008-2009 (BOE núm. 23, de 26 de gener de 2008). 
 
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 14 de gener de 2008, per la 
qual es concedeixen subvencions per a la realització d'Accions Integrades d'Investigació Científica i Tecnològica 
entre Espanya i Sud-àfrica, per al període 2008-2009 (BOE núm. 23, de 26 de gener de 2008). 
 
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 27 de desembre de 2007, per 
la qual es concedeixen ajudes complementàries per a estades breus a Espanya i en l'estranger durant l'any 
2008 corresponents als beneficiaris d'ajudes predoctorals de formació de personal investigador (BOE núm. 25, 
de 29 de gener de 2008). 
 
Resolució de l’Instituto de Astrofísica de Canarias, de 28 de desembre de 2007, per la qual es 
concedeixen beques per a la formació de personal investigador, en el marc del Projecte de Formació 
«Internacional School for Advanced Instrumentation-Consolider Enginyo 2010», convocades mitjançant 
Resolució de 26 de setembre de 2007 (BOE núm. 25, de 29 de gener de 2008). 
 
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 16 de gener de 2008,  per 
la qual es modifica la de 20 de juny de 2007, per la qual s'adjudiquen ajudes per a estades de professors i 
investigadors espanyols en centres d'ensenyament superior i investigació estrangers, o excepcionalment 
espanyols, inclòs el programa Salvador de Madariaga (BOE núm. 26, de 30 de gener de 2008). 
 
Ordre 4113/2007 del Ministerio de Educación y Ciéncia, de 26 de desembre, per la qual es concedeixen 
beques de formació en avaluació i estadística educativa en l'Institut d'Avaluació, convocades per Ordre 
ECI/3218/2007, de 16 d'octubre (BOE núm. 26, de 30 de gener de 2008). 
 
Resolució de la Dirección general d'Investigación-Presidencia de la Comissión Nacional Evaluadora 
de la Actividad Investigadora, de 22 de gener de 2008, per la qual es distribueixen les funcions entre els 
membres dels diferents Comitès encarregats d'assessorar a la Comissió Nacional en la seva labor avaluadora 
(BOE núm. 26, de 30 de gener de 2008). 
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Resolució de la Secretaria General de Política Científica y Tecnológica, de 28 de novembre de 2007, 
per la qual es publica el Pla i Programa conjunt pel qual s'estableixen bases generals de col·laboració entre 
l'Administració General de l'Estat i les Administracions de les Comunitats Autònomes per a l'execució de la 
política de ciència i tecnologia (BOE núm. 26, de 30 de gener de 2008). 
 
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 9 de gener de 2008, per la 
qual es concedeix el premi especial del Ministeri d'Educació i Ciència en el XIX Concurs Europeu Joves 
Investigadors, 2007 (BOE núm. 26, de 30 de gener de 2008). 
 
 
V.2. Autonòmiques 
 
Edicte de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya de 31 de desembre de 
2007, de notificació dels acords d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador 
funcionari de les universitats públiques catalanes (DOGC núm. 5039, de 2 de gener de 2008). 
 
Correcció d’errada de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya a la Resolució 
de 30 de novembre de 2007, per la qual es dóna publicitat al procediment i els terminis de presentació de 
les sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari i contractat, 
per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2007 (DOGC núm. 5040, de 3 de gener 
de 2008). 
 
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, 26 de març de 2007, per la qual es fa pública la 
relació de llocs de treball del personal acadèmic i del personal d'administració i serveis (DOGC núm. 5040, de 3 
de gener de 2008). 
 
Resolució del Departament d’innovació, Universitat i Empresa, de 10 de desembre de 2007, per la 
qual es fa públic el cessament i la designació d'un membre del Consell Social de la Universitat Autònoma de 
Barcelona pel Parlament de Catalunya (DOGC núm. 5042, de 7 de gener de 2008). 
 
Resolució de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, de 27 de desembre de 
2007, per la qual es dóna publicitat al procediment per a l'emissió dels informes previs a la selecció per a la 
contractació de professorat lector de les universitats públiques per a l'any 2008, d'acord amb la Llei 1/2003, de 
19 de febrer, d'universitats de Catalunya (DOGC núm. 5042, de 7 de gener de 2008). 
 
Resolució de l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, de 10 de desembre de 2007, per 
la qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria d'ajuts a les universitats de Catalunya per col·laborar en el 
finançament de recursos materials, ajuts tècnics i personals a fi de garantir la igualtat d'oportunitats de 
l'estudiantat amb discapacitat (UNIDISCAT) (DOGC núm. 5043, de 8 de gener de 2008). 
 
Llei 18/2007 del Departament de la Presidència, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge  
(DOGC núm. 5044, de 9 de gener de 2008). 
 
Decret 290/2008 del Departament de la Presidència, de 8 de gener de 2008, pel qual es modifica el 
preu d'un servei acadèmic de la Universitat Autònoma de Barcelona per al curs 2007-2008 (DOGC núm. 5045, 
de 10 de gener de 2008). 
 
Acord 156/2007 del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, d'11 de desembre, pel 
qual s'aproven l'admissió de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) com a nou membre en el Consorci 
Laboratori CSIC-IRTA de Genètica Molecular Vegetal, i el nou text dels Estatuts del Consorci, que passa a 
anomenar-se Consorci CSIC-IRTA-UAB Centre de Recerca Agrigenòmica (DOGC núm. 5045, de 10 de gener de 
2008). 
 
Resolució del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, de 10 de gener de 
2008, per la qual es dóna publicitat a un acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució 
de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat (DOGC núm. 5047, de 14 de gener de 2008). 
 
Resolució de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, de 4 de gener de 
2008, per la qual es dóna publicitat a la certificació dels manuals d'avaluació docent de les universitats 
públiques catalanes (DOGC núm. 5047, de 14 de gener de 2008). 
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Edicte del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, de 14 de desembre de 2007, pel qual se 
sotmet a informació pública el Projecte de decret del procediment per a la restitució a les persones físiques o 
jurídiques de caràcter privat dels documents incautats amb motiu de la Guerra Civil  (DOGC núm. 5047, de 14 
de gener de 2008). 
 
Correcció de Dades del Departament de la Presidència al Decret de 8 de gener de 2008, pel qual es 
modifica el preu d'un servei acadèmic de la Universitat Autònoma de Barcelona per al curs 2007-2008 (DOGC 
núm. 5048, de 15 de gener de 2008). 
 
Ordre 9/2008 del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, de 8 de gener, per 
la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a la realització d'activitats de foment de la pau i 
de la cultura de la pau i s'obre convocatòria pública per a la presentació de sol·licituds per a l'any 2008 (DOGC 
núm. 5051, de 18 de gener de 2008). 
 
Resolució de l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, de 10 de desembre de 2007, per 
la qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria d'ajuts per a la concessió de beques de cooperació 
internacional i desenvolupament (DEBEQ 2007) (DOGC núm. 5051, de 18 de gener de 2008). 
 
Resolució de l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, d'11 de desembre de 2007, per la 
qual s'obren les convocatòries per a la concessió de beques i ajuts en matèria de recerca per a l'any 2008 
(DOGC núm. 5051, de 18 de gener de 2008). 
 
Resolució de l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, de 12 de desembre de 2007, per 
la qual s'obren les convocatòries per a la concessió de beques i ajuts en matèria d'universitats per a l'any 2008 
(DOGC núm. 5051, de 18 de gener de 2008). 
 
Resolució de l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, de 12 de desembre de 2007, per 
la qual s'aproven les bases i s'obren les convocatòries per a la concessió d'ajuts destinats a potenciar el 
lideratge de projectes de recerca europeus (LiderEU) (DOGC núm. 5051, de 18 de gener de 2008). 
 
Resolució de l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, de 8 de gener de 2008, per la qual 
s'aproven les bases i s'obre la convocatòria per a la concessió d'un ajut per donar suport al desenvolupament 
d'un projecte de recerca en matèria de salut i tecnologies de la informació i la comunicació (TIC-SALUT) (DOGC 
núm. 5051, de 18 de gener de 2008). 
 
Resolució de l’Institut Català de les Dones, de 2 de gener de 2008, per la qual s'obre convocatòria 
pública per a la concessió de beques per a la realització de treballs de recerca relacionats amb els àmbits de 
competències de l'Institut Català de les Dones per al període 2008-2009 i se n'aproven les bases reguladores 
(DOGC núm. 5051, de 18 de gener de 2008). 
 
Resolució de l’Institut Català de les Dones, de 2 de gener de 2008, per la qual s'obre convocatòria 
pública per a la concessió de subvencions per fomentar la realització d'activitats formatives, o treballs de 
recerca, en l'àmbit de la universitat, relacionades amb les àrees de competència de l'Institut Català de les 
Dones per al període 2008-2009, i se n'aproven les bases reguladores (DOGC núm. 5051, de 18 de gener de 
2008). 
 
Resolució de l’Institut Català de les Dones, de 3 de gener de 2008, per la qual s'aproven les bases que 
regiran la concessió de subvencions a entitats per a la realització d'activitats o projectes d'utilitat pública o 
interès social per promoure la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, i/o que facin palès el caràcter 
transformador de les experiències i els sabers femenins (DOGC núm. 5051, de 18 de gener de 2008). 
 
Resolució del Departament d’Innovació, Universitat i Empresa, de 10 de desembre de 2007, de 
nomenament de la senyora Adriana Delgado Herreros com a assessora de Comunicació en Matèria de Premsa 
del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa (DOGC núm. 5052, de 21 de gener de 2008). 
 
Resolució de l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, de 18 de desembre de 2007, de 
modificació de la Resolució IUE/3637/2007, de 27 de novembre, per la qual es publiquen i actualitzen els 
imports de la taula de borses de viatge i ajuts estada en el marc de les convocatòries que gestiona l'Agència de 
Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca per a l'any 2007  (DOGC núm. 5054, de 23 de gener de 2008). 
 
Decret 5/2008 del Departament de la Presidència, de 21 de gener, pel qual s'assignen al Departament 
de Cultura i Mitjans de Comunicació les funcions i els serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya relatius 
a l'assignació de l'ISBN (International Standard Book Number) i de l'ISSN (International Standard Serial 
Number) (DOGC núm. 5056, de 25 de gener de 2008). 
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Decret 6/2008 del Departament de la Presidència, de 21 de gener, pel qual s'assignen al Departament 
de Justícia les funcions traspassades a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d'utilitat pública de 
les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a associacions i fundacions (DOGC núm. 5056, de 25 de gener 
de 2008). 
 
Decret 13/2008 del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, de 22 de gener, sobre accés, 
avaluació i tria de documents (DOGC núm. 5056, de 25 de gener de 2008). 
 
Ordre 17/2008 del Departament de la Vicepresidència, de 14 de gener, de segona modificació de 
l'Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny, sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de 
coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, modificada per l'Ordre VCP/13/2007, de 24 de 
gener (DOGC núm. 5057, de 29 de gener de 2008). 
 
Ordre 19/2008 del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, de 18 de gener, 
per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a la realització d'activitats commemoratives, 
de recerca i de difusió de la memòria històrica, i s'obre convocatòria pública per a la presentació de sol·licituds 
per a l'obtenció d'aquestes subvencions, per a l'any 2008 (DOGC núm. 5058, de 29 de gener de 2008). 
 
Resolució 119/2008 del Departament de la Vicepresidència, de 23 de gener, per la qual es convoquen 
les proves per a l'obtenció dels certificats de llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüística (DOGC 
núm. 5059, de 30 de gener de 2008). 
 
Resolució de l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, de 25 de gener de 2008, per la 
qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria d'ajuts per a estudiants universitaris/àries de les comarques de 
l'àmbit de l'Alt Pirineu, Aran i Solsonès (APA) (DOGC núm. 5060, de 31 de gener de 2008). 
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