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I. Disposicions generals i acords 
 
 
I.1. Comissions del Consell Social 
 
I.1.1. Comissió Acadèmica 
 
Acord 8/2008, de 25 de març, pel qual s’acorda informar al Ministerio de Educación y Ciencia sobre la 
proposta de denegació al recurs presentat per a la concessió de beques de col·laboració per el curs acadèmic 
2007-2008, convocades pel Ministerio de Educación y Ciencia, segon document annex CA 2/3-2008. 
 
Acord 9/2008, de 25 de març, per la qual s’acorda Informar favorablement la concessió de la sol·licitud de 
convocatòria de gràcia presentada pels estudiants que s’adjunten al document CA3/3-2008. 
 
 
I.1.2. Comissió Econòmica  
 
Acord 9/2008, de 27 de març, per la qual s’aproven les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB 
corresponents al quart trimestre de 2007, d’acord amb el que consta en el document CE 01/03-2008.  
 
Acord 10/2008, de 27 de març, pel qual s’acorda: 
 
1) Aprovar la participació de la UAB en l’Associació d’Hospitals Veterinaris Universitaris d’Espanya, la qual no 

suposa cap compromís econòmic per la UAB. 
 
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) El present acord resta condicionat a la seva aprovació pel Consell de Govern de la UAB 
 
Acord 11/2008, de 27 de març, pel qual s’acorda: 
 
1) Aprovar la participació de la UAB a “Liberated Learning Consortium” amb una aportació inicial de 10.000 

dòlars canadencs (aproximadament 6.566,85 euros) i, si escau, unes aportacions anuals posteriors d’import 
màxim 10.000 dòlars canadencs (aproximadament 6.566,85 euros). Aquests conceptes aniran a càrrec del 
pressupost del Grup de Recerca Transmedia Catalunya de la UAB. 

 
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) El present acord resta condicionat a la seva aprovació pel Consell de Govern de la UAB.  
 
Acord 12/2008, de 27 de març, pel qual s’acorda informar favorablement al ple del Consell Social sobre la 
següent proposta d’acord: 

 
1) Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la cessió d’un terreny a l’Ajuntament de Cerdanyola 

del Vallès per a la instal·lació d’un dipòsit d’aigua i la posterior transmissió al Consorci Aigües Ter Llobregat 
i la constitució de la servitud pertinent per a la seva utilització. 

 
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) El present acord resta condicionat a la seva autorització pel Consell de Govern de la UAB.  
 
 
I.2. Consell de Govern 
 
Acord 9/2008, de 5 de març, pel qual s'aprova el comunicat següent: 
 
El Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), informat dels fets esdevinguts ahir 
-l'ocupació forçada de la Facultat de Filosofia i Lletres per part d'un grup d'estudiants i el posterior 
desallotjament forçat d'aquests estudiants per part de les forces de seguretat-, acorda:  
 



BOUAB Núm. 50          Març del 2008 

 
 

_____________________________________________________ 3

1. Manifestar el seu suport a la decisió presa pel rector, amb l'acord dels degans implicats, d'aplicar les 
mesures necessàries per tal de garantir l'accés a la Facultat. 
 
2. Considerar que es tracta de fets excepcionals i manifestar la voluntat reiterada de la UAB per resoldre de 
manera dialogada, lliure i sense imposició qualsevol qüestió que afecti la comunitat universitària. 
 
3. Mantenir el compromís de seguir treballant per defensar una universitat pública de qualitat. 
 
 
I.3. Comissions del Consell de Govern 
 
I.3.1. Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Acord 15/2008, d’11 de març, pel qual s'aprova el calendari academic per al curs acadèmic 2008-09, per 
delegació del Consell de Govern, que tot seguit es transcriu: 
 

Calendari Acadèmic - Curs 2008-2009 
 

CALENDARI ACADÈMIC 

El curs acadèmic 2008-2009 començarà el dia 15 (dl) de setembre de 2008 i s’acabarà el dia 14 de 

setembre (dl.) de 2009. 

 

Períodes hàbils 

Per al curs 2008-2009 es consideraran períodes hàbils, des d’un punt de vista acadèmic, els següents: 

Primer període: Des del 15 (dl) de setembre fins al 23 (dt.) de desembre de 2008 

Segon període: Des del 7 (dc.) de gener  fins al 3 (dv.) d’abril de 2009 

Tercer període: Des del 14 (dt.) d’abril  fins al 31 (dv.) de juliol de 2009 

Quart període: Des de l’1 (dt.) al 10 (dj.) de setembre de 2009 

 

Es consideraran períodes no hàbils des d’un punt de vista acadèmic: 

Vacances de Nadal: del 24 (dc.) de desembre de 2008 fins al 6 (dt.) de gener de 2009, ambdós inclosos. 

Vacances de Setmana Santa: del 4 (ds.) al  13 (dl) d’abril de 2009 ambdós inclosos. 

Vacances d’estiu: de l’1 (ds.) al 31 (dl) d’agost de 2009  ambdós inclosos. 

 

Segones convocatòries del curs acadèmic 2007-2008 

El període corresponent a les segones convocatòries del curs 2007-2008 serà entre els dies   1 (dl) i 10 (dc.) 

de setembre de 2008, ambdós inclosos. 

En els estudis amb la segona convocatòria del primer semestre traslladada al mes de setembre 

(Llicenciatura de Veterinària i Llicenciatura de Medicina), aquest període s’allargarà fins el al 16 (dt.) de 

setembre de 2008. 

La data límit per a entrar les qualificacions serà el dia 18 (dj.) de setembre de 2008 a les 14:00 hores. 
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Proves d’accés a la universitat 

Els exercicis de les PAU del mes de setembre de 2008 es realitzaran durant el dies  8, 9 i 10  de setembre de 

2008. 

Els exercicis de les PAU del mes de juny de 2009 es realitzaran durant el dies  9, 10 i 11  de juny de 2009. 

 

Inici del curs 

Ensenyaments de grau: 
 

• Estudiants de primer curs: Dia 15 (dl) de setembre de 2008. 

• Resta de cursos: Cada centre programarà la data d’inici de les activitats i avaluacions 

acadèmiques des del dia 22 (dl.)  al  29 (dl) de setembre de 2008. 

 

Màsters universitaris: 

Cada Màster fixarà la data d’inici de les activitats i avaluacions acadèmiques, entre els dies 22 (dl)  i 29 

(dl) de setembre de 2008. 

 

PERÍODES D’ACTIVITATS I AVALUACIONS ACADÈMIQUES 

 

Estudis de Diplomatura, d’Enginyeria i de Llicenciatura 

2.1.1. El Primer semestre inclou: 

 

 Estudiants de Primer curs: 16 setmanes docència, des del  15 (dl) de setembre de 2008 fins al 16 

(dv.) de gener de 2009.  

Nota: Com a mínim, tres dies del primer semestre s’hauran de dedicar a activitats d’acollida per als 

estudiants de primer curs, un dels quals haurà de coincidir amb el d’inici de curs. 

 

Estudiants de la Resta de cursos: 15 setmanes de docència, des del 22 (dl) de setembre de 2008 

fins al 16 (dv.) de gener de  2009. 

 1 setmana prèvia al període d’exàmens del  19 (dl) al 23 (dv.) de gener de 2009. 

 3 setmanes d’exàmens per a la primera convocatòria del primer semestre del 26 (dl) de  gener al 13 

(dv.) de febrer de 2009. 

 

La data límit per a entrar les qualificacions serà el dia 27 (dv.) de febrer de 2009, excepte per a les 

titulacions de matrícula semestralitzada, que serà el dia 19 (dj.) de febrer de 2009. 
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2.1.2. El segon semestre inclou: 

 

 14 setmanes de docència, des del 16 (dl) de febrer fins al 29 (dv.) de maig de 2009. 

 1 setmana prèvia a la realització dels exàmens de l’1 (dl) al 5 (dv.) de juny de 2009. 

 3 setmanes d’exàmens per a la primera convocatòria del segon semestre i 2 per a la segona 

convocatòria del primer semestre, des del 8 (dl) de juny al 10 (dv.) de juliol de 2009. 
 

La data límit per a entrar les qualificacions serà el dia 16 (dj.) de juliol de 2009, a les 14:00 hores. 

Pels estudis amb la segona convocatòria del primer semestre traslladada al mes de setembre (Llicenciatura 

de Medicina), tan sols es programaran les 3 setmanes d’exàmens per a la primera convocatòria del segon 

semestre del 8 (dl) al 26 (dv.) de juny de 2009. En aquest cas, la data límit per a entrar les qualificacions 

serà el dia 10 (dv.) de juliol de 2009. 

 

2.1.3. Les segones convocatòries: 

 

Els exàmens de la segona convocatòria del segon semestre seran entre l’1 (dt.) i el 10 (dj.) de setembre de 

2009. La data límit per a entrar les qualificacions serà el dia 17 (dj.) de setembre de 2009, a les 14:00 

hores. 

La data límit per a tancar les actes d’avaluació corresponents a Treballs de fi d’estudis es podrà perllongar 

fins al dia 23 (dc.) de setembre de 2009. 

Pels estudis amb la segona convocatòria del primer semestre traslladada al mes de setembre (Llicenciatura 

de Medicina), els exàmens seran entre el 1 (dt.) i el 17 (dj.) de setembre de 2009. La data límit per a entrar 

les qualificacions serà el dia 23 (dc.) de setembre de 2009, a les 14:00 hores. 

 

Ensenyaments de Grau i  Titulacions del Pla Pilot d’Adaptació a l’EEES 

2.2.1. El Primer semestre inclou: 

 

 19 setmanes d’activitats i d’avaluacions acadèmiques, des del 15 (dl) de setembre de 2008 fins al 6 

(dv.) de febrer de 2009. 

Les titulacions del Pla Pilot podran programar la data d’inici de les activitats i avaluacions acadèmiques 

per a la resta de cursos a partir del dia 22 (dl) de setembre. 

 1 setmana intersemestral del 9 (dl) al 13 (dv.) de febrer de 2009. 

 

La data límit per a entrar les qualificacions serà el dia 27 (dv.) de febrer de 2009. 

Nota: Com a mínim, tres dies del primer semestre s’hauran de dedicar a activitats d’acollida per als 

estudiants de primer curs, un dels quals haurà de coincidir amb el d’inici de curs. 
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2.2.2. El segon semestre inclou: 

 

 18 setmanes d’activitats i avaluacions acadèmiques, des del 16 (dl) de febrer fins el 26 (dv.) de juny de 

2009. 

 Activitats d’avaluació i de compensació, del 29 (dl) de juny al 10 (dv.) de juliol de 2009. 
 

La data límit per a entrar les qualificacions serà el dia 16 (dj.) de juliol de 2009, a les 14:00 hores. 

Pels estudis amb la segona convocatòria del primer semestre traslladada al mes de setembre (Llicenciatura 

de Veterinària), no es programaran les activitats d’avaluació del 29 (dl) de juny al 10 (dv.) de juliol de 2009. 

La data límit per a entrar les qualificacions serà el dia 10 (dv.) de juliol de 2009, a les 14:00 hores. 

 

2.2.3. Activitats d’avaluació durant el mes de Setembre: 
 

Les titulacions de Grau no programaran activitats d’avaluació durant el mes de setembre. 

Per a les titulacions del Pla Pilot, les activitats d’avaluació de la segona convocatòria del segon semestre es 

programaran entre l’1 (dt.) i el 10 (dj.) de setembre de 2009. La data límit per entrar les qualificacions serà 

el dia 17 (dj.) de setembre de 2009, a les 14:00 hores. 

La data límit per a tancar les actes d’avaluació corresponents a Treballs de fi d’estudis es podrà perllongar 

fins al dia 23 (dc.) de setembre de 2009. 

Pels estudis amb la segona convocatòria del primer semestre traslladada al mes de setembre (Llicenciatura 

de Veterinària), les activitats d’avaluació es programaran entre l’1 (dt.) i el 17 (dj.) de setembre de 2009. La 

data límit per a entrar les qualificacions serà el dia 23 (dc.) de setembre de 2009, a les 14:00 hores. 

 

 

Màsters universitaris 

2.3.1. El primer semestre començarà el dia 22 (dl) de setembre de 2008 i durarà fins al dia 13 (dv.) de 

febrer de 2009. Aquest període inclou: 

 18 setmanes d’activitats i avaluacions acadèmiques. 

 1 setmana intersemestral del 9 (dl) al 13 (dv.) de febrer de 2009. 

La data límit per a entrar les qualificacions serà el dia 27 (dv.) de febrer de 2009. 

 

2.3.2. El segon semestre començarà el dia 16 (dl) de febrer i durarà fins al dia 26 (dv.) de juny de 2009. 

Aquest període inclou: 

 18 setmanes d’activitats i avaluacions acadèmiques. 

La data límit per a entrar les qualificacions  serà el dia 16 (dj.) de juliol de 2009. 

La data límit per a tancar les actes d’avaluació corresponents a Pràcticums i Treballs de Màster es podrà 

perllongar fins al dia 23 (dc.) de setembre de 2009. 
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NOTA: Els Màsters Interuniversitaris podran programar activitats en períodes no inclosos en els apartats 

anteriors. 

 

 

ACTIVITATS D’ACOLLIDA ALS ESTUDIANTS DE PRIMER CURS 
 

Els centres comunicaran al Vicerectorat d’Estudiants i de Cultura les activitats d’acollida previstes en el 
calendari. 
 
A més, cada centre informarà de la data, lloc i hora previstos per a fer les activitats d’acollida 
corresponents al dia d’inici de curs. 

 

DIES FESTIUS 

Dies festius a tots els centres de la  UAB 

 
Any 2008 

11 de setembre Diada Nacional de Catalunya dijous 
12 d’octubre Festa de la Hispanitat diumenge 
1 de novembre Tots Sants dissabte 
6 de desembre La Constitució dissabte 
8 de desembre  La Immaculada  dilluns 
25 de desembre Nadal dijous 
26 de desembre Sant Esteve divendres 

 
Any 2009 

1 de gener Cap d’Any dijous 
6 de gener Reis dimarts 
10 d’abril Divendres Sant divendres 
13 d’abril Dilluns de Pasqua dilluns 
1 de maig Festa del Treball divendres 
24 de juny Sant Joan dimecres 
11 de setembre Diada Nacional de Catalunya divendres 

 

Festes locals 

Per als centres situats fora del campus de Bellaterra, les festes locals seran les de les poblacions 
corresponents. 
 
Per als centres situats al campus de Bellaterra les festes locals seran: 

Any 2008:  24 de setembre Mercè   dimecres 
Any 2009: 1 de juny  Segona Pasqua  dilluns 

 

Festa institucional 

Cada centre podrà fixar un dia com a festa institucional del calendari acadèmic, el qual haurà de ser 
comunicat al Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica abans del dia 4 (dv.) de juliol de 2008. 

 

Festa Major de la UAB 

La Festa Major de la UAB tindrà un caràcter no lectiu. 
 
6 de novembre de 2008   dijous 
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Acord 16/2008, d’11 de març, pel qual s’aprova el nomenament de ponents dels màsters oficials per al curs 
acadèmic 2008-09, que tot seguit es transcriu: 
 

 Nomenament de ponents. Màsters oficials 2008-09 
 

POP Màster Ponent  
Biologia i biotecnologia vegetal Josep Ros  
Ecologia terrestre. Gestió de la biodiversitat Alberto Marco  Biociències 
Neurociències Francisco Lloret  

Ciències 
MathMods. European master in mathematical 
models in engineering: theory, numerics, 
applications 

Antoni Méndez  

Ciències de l’Educació Biblioteca escolar i promoció de la lectura Maria Valdés  

Dret de Catalunya 
Albert 
Branchadell 

* 

Dret i polítiques de la integració europea: Dret 
constitucional europeu i multilevel constitutionalism 

Helena Estalella  
Dret 

Gestió de riscos tecnològics i laborals M. Jesús Espuny * 
Economia i Empresa Història econòmica Josep Sanahuja ** 

EPCE. Environmental Process Control Engineering Jordi Bartrolí  
Tecnologies multimèdia Lluís Alsedà  
Direcció d’empreses industrials Joan Sorribes  
Disseny multimèdia Mª José Recoder  

Enginyeria 

Instal·lacions en edificacions Xavier Martínez * 

Estudis Europeus 
Relacions internacionals, seguretat i 
desenvolupament 

Sean Golden * 

Estudis Socials i Culturals Social and cultural anthropology Màrius Martínez  
Història Estudis llatinoamericans Mireia Llinàs ** 

Estudis teatrals Miquel Molist  
Estudis de llengua i literatura catalanes Joan Carbonell  
Natural Language Processing and Human Language 
Technology 

M. Dolors Riba  Llengua i Literatura 

Elaboració de diccionaris i control de qualitat del 
lèxic espanyol 

Carles Jaime ** 

Psicologia Intervenció psicosocial Elena Albanell * 
Sociologia Joventut i societat Maite Paramio ** 

Recerca en ciència animal i dels aliments Jordina Belmonte  Veterinària i Ciències 
Alimentàries Seguretat alimentària Dolors Capellà ** 

 
 
* Pendents de l’informe favorable d’AQU 
 
** Màsters interuniversitaris que no coordina la UAB 
 
 
Acord 17/2008, d’11 de març, pel qual s’informa favorablement la proposta de creació de títols dels màsters 
propis següents, i s’eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 

- Logística integral 
- Estudis museístics i teoria crítica (títol interuniversitari UAB-URL) 

 
Acord 18/2008, d’11 de març, pel qual es ratifica, per delegació del Consell de Govern, els plans d’estudis 
dels màsters propis de nova creació següents: 
 

- Logística integral 
- Estudis museístics i teoria crítica (títol interuniversitari UAB-URL) 

 
Acord 19/2008, d’11 de març, pel qual es ratifica, per delegació del Consell de Govern, la renovació dels 
plans d’estudis dels màsters propis següents: 
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- Ciència i benestar de l’animal de laboratorio 
- Intervenció i gestió ambiental: persona i societat (Interuniversitari UAB-UB) 
- Dietètica i nutrició humana 

 
Acord 20/2008, d’11 de març, pel qual es ratifica, per delegació del Consell de Govern, la renovació dels 
plans d’estudis de les diplomatures de postgrau següents: 
 

- Gestió ambiental a l’empresa i a l’administració pública (Interuniversitari UAB-UB) 
- Obesitat i trastorns de la conducta alimentària 

 
Acord 21/2008, d’11 de març, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern i a proposta de la 
Facultat de Ciències, atorgar els premis extraordinaris per al curs acadèmic 2006-2007 següents: 
 
Química 
Cristina Lavilla Aguilar 
Amàlia Monge Marcet 
 
Física 
Gali Drudis Solé 
Martí Cuquet Palau 
 
Ciències Ambientals 
Elisabet Nadeu Puig-Pey 
Pere Ariza Montobio 
 
Estadística 
Anna Graells Colillas 
José Antonio Barrera Gómez 
 
Acord 22/2008, d’11 de març, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern i a proposta de la 
Facultat de Ciències de la Comunicació, atorgar els premis extraordinaris per al curs acadèmic 2006-2007 
següents: 
 
Periodisme 
Georgina Ferri Tordera 
Josep Fita Lladó 
Sara González Muñoz 
Danuta-Assia Othman-Bemtria 
Ruben Moreno Ordóñez 
Jordi Ribalaygue Molinero 
 
Publicitat i Relacions Públiques 
Susana Giménez Cisneros 
Laia Abellán Ponce de León 
 
Documentació 
Cristina Rodríguez Gómez 
Juan Alonso Fernández 
 
Comunicació Audiovisual 
Xiana Gómez Diaz 
Maria Mas Maresma 
 
Acord 23/2008, d’11 de març, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern i a proposta de la 
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, atorgar els premis extraordinaris per al curs acadèmic 2006-2007 
següents: 
 
Ciències Polítiques i de l’Administració 
Sara Contreras Marcos 
Laia Tomás Vinardell 
 
Sociologia 
Aina Carbonés Mas 
Júlia Martínez Ariño 
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Acord 24/2008, d’11 de març, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern i a proposta de la 
Facultat de Psicologia, atorgar els premis extraordinaris per al curs acadèmic 2006-2007 següents: 
 
Psicologia 
Glòria Adam Torres 
Caterina Delmar Bonnín Roig 
Gemma Flores Pons 
Nella Maria Kvesic Nadalic-Sotic 
Ivette Morilla Figueras 
Sílvia Bautista Victoria 
Cristina Enguita Fernández 
 
Logopèdia 
Alícia Pardo Meléndez 
Sandra Montesinos Garcia 
 
Acord 25/2008, d’11 de març, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern i a proposta de la 
Facultat de Traducció i d’Interpretació, atorgar els premis extraordinaris per al curs acadèmic 2006-2007 
següents: 
 
Traducció i Interpretació (Anglès) 
Mireia Companys Tena 
Francesc Xavier Pascual Sastre 
Marina Pons Vidal 
 
Traducció i Interpretació (Alemany) 
Verónica Inés Marguenda Krings 
Belén Blanco Tort 
 
Traducció i Interpretació (Francès) 
Elisabet Giménez Ruiz 
Cristina Moral Sala 
 
Estudis Internacionals i Interculturals 
Mireia Saenz de Buruaga Saelices 
Sílvia Parramona Poblador 
 
Estudis d’Àsia Oriental 
Rafael Caro Repetto 
Francesc Arquer Prats 
 
Acord 26/2008, d’11 de març, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern i a proposta de l’Escola 
Universitària d’Estudis Empresarials de Sabadell, atorgar els premis extraordinaris per al curs acadèmic 2006-
2007 següents: 
 
Ciències Empresarials 
Cristina Hernández Simon 
Andrea Rojas Vizcaino 
Jordi González Salvador 
Georgina Visan 
 
Acord 27/2008, d’11 de març, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern i a proposta de l’Escola 
Universitària d’Informàtica de Sabadell, atorgar els premis extraordinaris per al curs acadèmic 2006-2007 
següents: 
 
Informàtica de Sistemes 
Jorge Hernando Garcia 
Josep Maria Gonfaus Sitjes 
 
Informàtica de Gestió 
Marc Vallmitjana Romero 
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Acord 28/2008, d’11 de març, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern i a proposta de l’Escola 
Universitària de Turisme i Direcció Hotelera, atorgar els premis extraordinaris per al curs acadèmic 2006-2007 
següents: 
 
Turisme 
Gemma Papio Montserrat 
 
Acord 29/2008, d’11 de març, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, i a proposta del 
Departament de Dret Privat, atorgar el premi extraordinari de doctorat del curs acadèmic 2004/2005 a la 
senyora Sandra Camacho Clavijo.  
 
Acord 30/2008, d’11 de març, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, i a proposta del 
Departament de Dret Privat, atorgar els premis extraordinaris de doctorat del curs acadèmic 2005/2006 
següents: 
 
Henry Alexander Mejía 
Ramón Morales Quintanilla 
Francisco Ramos Romeu 
 
Acord 31/2008, d’11 de març, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, i a proposta del 
Departament de Dret Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia, atorgar els premis extraordinaris de doctorat 
per al programa de doctorat en “Biologia Cel·lular” del curs acadèmic 2005/2006 següents: 
 
Jordi Camps i Polo 
Montserrat Codina Pascual 
 
Acord 32/2008, d’11 de març, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, i a proposta del 
Departament de Dret Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia, atorgar els premis extraordinaris de doctorat 
per al programa de doctorat en “Immunologia” del curs acadèmic 2005/2006 a la senyora Mari Carmen Puertas 
Castro 
 
Acord 33/2008, d’11 de març, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, i a proposta del 
Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia, atorgar els premis extraordinaris de doctorat del 
curs acadèmic 2004/2005 següents: 
 
Lurdes Zamora Plana 
Laia Guardia Valle 
 
Acord 34/2008, d’11 de març, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, i a proposta del 
Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia, atorgar els premis extraordinaris de doctorat del 
curs acadèmic 2005/2006 següents: 
 
Marta Coll Monton 
Laura Sadori 
 
 
I.3.1.1. Subcomissió de Postgrau 
 
Acord 17/2008, de 27 de març, pel qual s’aprova la proposta de creació de títols dels màsters propis 
següents, i s’eleva a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva ratificació. 
 

- Logística integral 
- Estudis museístics i teoria crítica (títol interuniversitari UAB-URL) 

 
Acord 18/2008, de 27 de març, pel qual s’aprova la proposta dels plans d’estudis dels màsters propis de 
nova creació següents i s’eleva a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva ratificació: 
 

- Logística integral 
- Estudis museístics i teoria crítica (títol interuniversitari UAB-URL) 

 
Acord 19/2008, de 27 de març, pel qual es dóna el vist-i-plau a les noves creacions de cursos 
d’especialització. 
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Acord 20/2008, de 27 de març, pel qual pel qual es renoven els programes de doctorat següents, regulats 
pel Reial Decret 778/1998, de 30 d’abril, per al curs acadèmic 2008-2009: 
 

- Dret Públic 
- Les transformacions de l’Estat de Dret desde la perspectiva de la Filosofia del Dret, el Dret 

Constitucional i el Dret Penal 
- Psicologia de l’Aprenentarge humà (només una opció) 
- Sistema de Justícia Penal 

 
Acord 21/2008, de 27 de març, pel qual s’aprova el contingut dels estudis de doctorat en:  
 
Estudis de Doctorat en Ciència de Materials 
Estudis de Doctorat en Dret Públic i Filosofia Jurídico Política 
Estudis de Doctorat en Educació 
Estudis de Doctorat en Psicologia Clínica i de l’Adult 
Estudis de Doctorat en Psicologia de la Infància i l’Adolescència 
 
Acord 22/2008, de 27 de març, pel qual s’autoritza l’obtenció de la suficiència investigadora als estudiants 
de programes de doctorat anteriors al regulat pel Reial Decret 778/1998, que haguessin superat el nombre de 
crèdits exigit en el seu programa de doctorat, tot i que no haguessin superat un treball de recerca. 
 
 
I.3.1.2. Subcomissió Permanent 
 
Acord 1/2008, d’11 de març, pel qual s’informa favorablement de les bases de la convocatòria per a 
l’adquisició i renovació d’equipaments de laboratoris i altres espais docents, any 2008.  
 
 
I.3.2. Comissió de Personal Acadèmic 
 
Acord 09/2008, d’11 de març, pel qual s’aproven les noves mesures de personal acadèmic per al curs 
2008/2009.  
 

Noves mesures de personal acadèmic per al curs acadèmic 2008-2009  

 
DEP.: MATEMÀTIQUES 
    
Transformacions: 
    
    - 1 AJL (D02094) -> 2 PIF 
    
 Noves dotacions: 
    
    
DEP.: QUÍMICA 
    
Transformacions: 
    
    - 1 CU (D00210) -> 1 LEC (D10801) 
    - 5 AJL (D02194, D02190, D02214, D02186, D05938) -> 10 PIF 
    
 Noves dotacions: 
    
    
DEP.: FÍSICA 
    
Transformacions: 
    
    - 1 CU (D00250) -> 1 LEC (D10802) 
    - 1 CU (D00230) -> 1 LEC (D00230) 
    
 Noves dotacions: 
    
    - 1 AGRE (*) (D10803) 
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DEP.: GEOLOGIA 
    
Transformacions: 
    
    - 1 LEC (D00288) -> 1 AGRE (D00288) 
    - 1 AGRE (D07004) -> 1 CU-L (MT) (D10804) 
    
 Noves dotacions: 
    
    
DEP.: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
    
Transformacions: 
    
    - 1 CU (D00376) -> 1 LEC (D00376) 
    
 Noves dotacions: 
    
    - 2 A36 (D10805, D10806) 
    - 1 A34 (D10807) 
    
DEP.: BIOLOGIA ANIMAL, VEGETAL I ECOLOGIA 
    
Transformacions: 
    
    - 1 TU (D00428) -> 1 LEC (D00428) 
    - 1 LEC (D00446) -> AGRE (D00446) 
    - 1 LEC (D02362) -> AGRE (D02362) 
    - 1 LEC (D07442) -> 2 PIF 
    - 1 AJL (D02340) -> 2 PIF 
    - 1 CU (D02344) -> 1 LEC (D10808) 
    
 Noves dotacions: 
    
    - 2 PIF 
    
DEP.: GENÈTICA I MICROBIOLOGIA 
    
Transformacions: 
    
    
 Noves dotacions: 
    
    - 5 PIF 
    - 1 A43 (D10809) 
    - 1 A33 (D10810) 
    
DEP.: ECONOMIA DE L'EMPRESA 
    
Transformacions: 
    
    - 1 TU (D00578) -> 1 LEC (D10811) 
    
 Noves dotacions: 
    
    - 4 PIF 
    
DEP.: ECONOMIA APLICADA 
    
Transformacions: 
    
    - 1 AJL (D02626) -> 1 LEC (D02626) 
    - 1 COL (D06820) -> 1 LEC (D06820) 
    - 1 AJL (D09016) -> 2 PIF (*) 
    
 Noves dotacions: 
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DEP.: ECONOMIA I HISTÒRIA ECONÒMICA 
    
Transformacions: 
    
    - 1 AJL (D05220) -> 1 LEC (D05220) 
    - 1 CU (D00714) -> 1 LEC (D10812) 
    - 1 AGRE (D00720) -> 1 TU (D09574) (MT) 
    - 1 CU (D00688) -> 1 LEC (D10813) 
    - 1 A34 (D09702) ->  1 A36 (D09702) 
    
 Noves dotacions: 
    
    - 1 LEC (D10814) 
    
DEP.: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT 
    
Transformacions: 
    
    - 1 AJL (D10159) + 1 PIF -> LEC (D10815) 
    
 Noves dotacions: 
    
    - 1 LEC (D10816) 
    - 1 A36 (D10817) 
    
DEP.: PERIODISME I CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ 
    
Transformacions: 
    
    - 3 AJL (D04952, D06544, D07046) + 1 TU (D00816) -> 2 LEC (D10818), D10819) +    + 3 PIF 
    - 1 AGRE (D09907) -> 1 TU (D09575) (MT) 
    - 1 LEC (D02834) -> 1 TU (D09576) 
    
 Noves dotacions: 
    
    
DEP.: CIÈNCIES MORFOLÒGIQUES 
    
Transformacions: 
    
    
    
 Noves dotacions: 
    
    
DEP.: CIRURGIA 
    
Transformacions: 
    
    
    
 Noves dotacions: 
  
    
    
DEP.: MEDICINA 
    
Transformacions: 
    
    - 1 AM (D10400) -> 1 TU 6 h. (D10400) (UD Germans Trias i Pujol) 
    
 Noves dotacions: 
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DEP.: PEDIATRIA, OBSTETRICIA I GINECOLOGIA I MEDICINA PREVENTIVA 
    
Transformacions: 
    
    - 1 TU 3 h. (D03302) -> 1 TU 6 h. (D03302) (UD Sant Pau) 
    
 Noves dotacions: 
    
DEP.: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL, PLÀSTICA I CORPORAL 
    
Transformacions: 
    
    - 1 LEC (D01138) -> 1 A46 (D01138) 
    
 Noves dotacions: 
    
    - 1 A36 (Plàstica) (*) (D10820) 
    - 1 A36 (Música) (D10821) 
    
DEP.: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA, LA LITERATURA I LES CIÈNCIES SOCIALS 
    
Transformacions: 
    
    - 1 A46 (D09401) -> 1 LEC (D09401) 
    
 Noves dotacions: 
    
    - 1 PIF (Did. C. Socials) 
    - 2 PIF (Did. Llengua) 
    
DEP.: DIDÀCTICA DE LA MATEMÀTICA I LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS 
    
Transformacions: 
    
    - 1 TU (D01212) -> 1 LEC (D10822) 
    - 1 A46 (D10407) -> 1 LEC (D00136) (*) 
    
 Noves dotacions: 
    
DEP.: HISTÒRIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA 
    
Transformacions: 
    
    - 1 LEC (D06142) -> 1 AGRE (D06142) 
    - 1 LEC (D10169) -> 1 AGRE (D10169) 
    - 1 TEU ( D01338) -> 1 A46 (D10823) 
    - 1 TU (D01344) -> 1 LEC (D10860) 
    
 Noves dotacions: 
    
DEP.: FILOLOGIA CATALANA 
    
Transformacions: 
  
    
 Noves dotacions: 
  
    
DEP.: FILOLOGIA ESPANYOLA 
    
Transformacions: 
    
    - 1 A35 (D08486) -> 1 A36 (D08486) 
    - 1 LEC (D01486) -> 1 AGRE (D01486) 
    - 1 TEU (D01488) -> 1 LEC (D10824) 
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 Noves dotacions: 
    
    - 1 AGRE (*) (D10825) 
    
    
DEP.: FILOLOGIA ANGLESA I GERMANÍSTICA 
    
Transformacions: 
    
    - 1 LEC (D01546) -> 1 AGRE (D01546) 
    
 Noves dotacions: 
    
    
DEP.: FILOLOGIA FRANCESA I ROMÀNICA 
    
Transformacions: 
    
    
    
 Noves dotacions: 
    
    - 1 A33 (*) (D10857) 
    
    
DEP.: GEOGRAFIA 
    
Transformacions: 
    
    - 1 TEU (D00312) -> 1 LEC (D00312) 
    
 Noves dotacions: 
    
    
DEP.: PEDAGOGIA APLICADA 
    
Transformacions: 
    
    - 1 TEU (D01644) -> 1 LEC (D01644) 
    - 1 TEU (D01660) -> 1 LEC (D10826) 
    
 Noves dotacions: 
    
    - 1 PIF 
    
    
DEP.: CIÈNCIA POLÍTICA I DRET PÚBLIC 
    
Transformacions: 
    
    - 1 TU (D01714) -> 1 LEC (D01714) 
    - 1 AJL (D09026) -> 1 PIF + 1 A43 (*) (D10827) 
    - 1 A44 (PV) (ND09829) -> 1 A44 (D09829) 
    - 1 A33 (PV) (ND10379) -> 1 A33 (D10379) 
    
 Noves dotacions: 
    
    - 1 PIF (Dret Constitucional) 
    
    
DEP.: SOCIOLOGIA 
    
Transformacions: 
    
    - 1 A46 (D01762) -> 1 LEC (D01762) 
    - 1 AJL (D03934) -> 1 LEC (D03934) 
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 Noves dotacions: 
    
    
DEP.: FILOSOFIA 
    
Transformacions: 
    
    - 1 LEC (D09650) -> 1 AGRE (D09650) 
    - 1 LEC (D09654) -> 1 AGRE (D09654) 
    
 Noves dotacions: 
    
    - 1 AGRE (*) (D10828) 
    
    
DEP.: ART 
    
Transformacions: 
    
    - 1 CU (D01874) -> 1 TU (D01874) 
    - 1 AJL (D01880) -> 2 A44 (D10829, D10830) 
    
 Noves dotacions: 
    
    
DEP.: DRET PRIVAT 
    
Transformacions: 
    
    - 1 TU (D04028) -> 1 CU (D04028) 
    - 1 AJL (D09922) -> 1 LEC (D09922) 
    
 Noves dotacions: 
    
    
DEP.: DRET PÚBLIC I CIÈNCIES HISTÒRICO-JURÍDIQUES 
    
Transformacions: 
    
    - 1 LEC (D01942) -> 1 AGRE (D01942) 
    - 1 LEC (D04120) -> 1 AGRE (D04120) 
    - 1 TU (D06170) -> 1 LEC (D06170) 
    - 1 AJL (D06736) -> 1 LEC (D06736) 
    
 Noves dotacions: 
    
    
DEP.: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ 
    
Transformacions: 
    
    - 1 LEC (D06184) -> 1 AGRE (D06184) 
    - 1 LEC (D09764) -> 1 AGRE (D09764) 
    - 1 LEC (D06762) -> 1 AGRE (D06762) 
    - 1 LEC (D09417) -> 1 AGRE (D09417) 
    - 1 A36 (D07118) -> 1 LEC (D07118) 
    
 Noves dotacions: 
    
    
DEP.: PEDAGOGIA SISTEMÀTICA I SOCIAL 
    
Transformacions: 
    
    - 1 LEC (D01692) -> 1 AGRE (D01692) 
    - 1 AJL  (D03870) -> 2 PIF 
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 Noves dotacions: 
    
    
DEP.: ENGINYERIA QUÍMICA 
    
Transformacions: 
    
    - 1 AJL (D08096) -> 1 LEC (D08096) 
    - 1 AJL (D08094) -> 1 LEC (D08094) 
    - 1 AJL (D09086) -> 2 A43 (D10833, D10834) 
    
 Noves dotacions: 
    
    - 3 PIF 
    
    
DEP.: PSICOBIOLOGIA I METODOLOGIA DE LES CIÈNCIES DE LA SALUT 
    
Transformacions: 
    
    
    
 Noves dotacions: 
    
    
DEP.: CIÈNCIES DE L'ANTIGUITAT I DE L'EDAT MITJANA 
    
Transformacions: 
    
    - 1 CU (D01976) -> 2 PIF + 1 A43 (D10831) 
    - 1 TU (D01984) -> 1 AGRE (D01984) 
    - 1 LEC (D05174) -> 1 AGRE (D05174) 
    - 1 A24 (PV) (ND10426) -> 1 A34 (PV) (ND10426) 
    - 1 A24 (PV) (ND10196) -> 1 A34 (PV) (ND10196) 
    
 Noves dotacions: 
    
    - 1 A34 (D10835) 
    
    
DEP.: PSIQUIATRIA I MEDICINA LEGAL 
    
Transformacions: 
    
    - 1 CU 6 h. (D01026) -> 1TU 6 h. (D09577) + 1 AM (D10832) (UD V. Hebron) 
    - 1 LEC (D06560) -> 1 AGRE (D06560) 
    - 1 A36 (D03406) -> 1 A46 (D03406) 
    
 Noves dotacions: 
    
    
DEP.: BIOLOGIA CEL.LULAR, FISIOLOGIA I IMMUNOLOGIA 
    
Transformacions: 
    
    - TU 6 h. (D03178) -> A46 (D03178) 
    - 1 CU (D00506) -> 1 LEC (D00506) 
    - 1 TU (D0458) -> 1 LEC (D10836) 
    - 1 AJL (D02370) -> 1 LEC (D02370) 
    - 1 AJL (D06468) -> 1 LEC (D06468) 
    
 Noves dotacions: 
    
    - 3 A46 (D10854, D10855, D10856) 
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DEP.: SANITAT I ANATOMIA ANIMALS 
    
Transformacions: 
    
    - 1 AJL (D03452) -> 2 PIF 
    
 Noves dotacions: 
    
    
DEP.: CIÈNCIA ANIMAL I DELS ALIMENTS 
    
Transformacions: 
    
    
    
 Noves dotacions: 
    
    - 1 AGRE (D10859) 
    
DEP.: MEDICINA I CIRURGIA ANIMALS 
    
Transformacions: 
    
    - 1 AJLD (D08388) -> 1 LEC (D08388) 
    - 1 A46 (PV) (ND10446) -> 1 TU (D09578) 
    - 1 A46 (ND10446) -> 1 LEC (D07052) 
    
 Noves dotacions: 
    
    - 1 A36 (D10837) 
    
    
DEP.: TELECOMUNICACIÓ I ENGINYERIA DE SISTEMES 
    
Transformacions: 
    
    - 1 LEC (D09666) -> 1 AGRE (D09666) 
    - 1 AJLD (D09340) -> 1 LEC (D09340) 
    - 1 AJLD (D09730) -> 1 LEC (D09730) 
    - 1 AJL (D09424) -> 1 A46 (D09424) 
    
 Noves dotacions: 
    
    - 2 PIF 
    - 1 A33 (D10838) 
    
    
DEP.: FARMACOLOGIA, TERAPÈUTICA I TOXICOLOGIA 
    
Transformacions: 
    
    
 Noves dotacions: 
    
    
DEP.: ENGINYERIA ELECTRONICA 
    
Transformacions: 
    
    - 1 A36 (D09396) + 2 A33 (D07270, D02220) -> 3 PIF 
    - 1 CU (D00220) -> 1 AGRE (D00220) 
    
 Noves dotacions: 
    
    1 A36 (D10858) 
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DEP.: PSICOLOGIA BÀSICA, EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ 
    
Transformacions: 
    
    - 1 AJL (D01318) -> 1 A46 (D01318) 
    - 1 LEC (D03634) -> 1 AGRE (D03634) 
    
 Noves dotacions: 
    
    - 1 PIF 
    - 1 A33 (D10841) 
    - 1 LEC (*) (D10842) 
    
    
DEP.: ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL 
    
Transformacions: 
    
    - 1 A36 (D07546) -> 1 AGRE (D07546) 
    
 Noves dotacions: 
    
    
DEP.: PREHISTÒRIA 
    
Transformacions: 
    
    - 1 A46 (D08714) -> 1 LEC (D08714) 
    
 Noves dotacions: 
    
    
DEP.: PSICOLOGIA CLÍNICA I DE LA SALUT 
    
Transformacions: 
    
    
    
 Noves dotacions: 
    
    
DEP.: PSICOLOGIA SOCIAL 
    
Transformacions: 
    
    - 2 A33 (D07538, D08858) -> 1 A36 (D10843) 
    
 Noves dotacions: 
    
    - 2 A43 (D10844, D10845) 
    
    
DEP.: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS I SISTEMES OPERATIUS 
    
Transformacions: 
    
    - 1 A33 (PV) (ND10321) -> 1 A36 (PV) (ND10321) 
    - 2 A46 (PV) (ND10466, ND10467) -> 2 A36 (PV) (ND10466, ND10467) 
    
 Noves dotacions: 
    
    - 2 LEC (D10846, D10847) 
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DEP.: MICROELECTRÒNICA I SISTEMES ELECTRÒNICS 
    
Transformacions: 
    
    - 1 TEU (D00016) -> 2 PIF 
    
 Noves dotacions: 
    
    
DEP.: CIÈNCIES DE LA COMPUTACIÓ 
    
Transformacions: 
    
    - 1 CU (D00044) -> 1 LEC (D10848) 
    - 1 AJL (D02054) -> 2 PIF 
    
 Noves dotacions: 
    
    - 2 LEC (D10849, D10850) 
    - 3 A46 (PV) (ND10851, ND10852, ND10853) 
    
    
DEP.: ENGINYERIA DE LA INFORMACIÓ I DE LES COMUNICACIONS 
    
Transformacions: 
    
    - 1 AJL (D09058) -> 1 LEC (D09058) 
    - 1 AJL (D09413) -> 2 PIF 
    
 Noves dotacions: 
    
    - 1 PIF 
    
 
 
I.3.3. Comissió de Qualitat i d’Avaluació 
 
Acord 8/2008, de 13 de març, pel qual s’informa dels recursos presentats pel professorat amb relació de la 
convocatòria d’avaluació de l’activitat docent del professorat de la UAB. 
 
 
I.4. Resolucions del Rectorat 
 
Resolució del rector, de 3 de març de 2008, per la qual es delega la senyora M. Rosa Rovira Val, 
comissionada del rector per a política ambiental, la presidència de la Comissió de Seguiment de l’Agenda 21 de 
la UAB, amb els drets i deures inherents a l’exercici d’aquesta funció. 
 
Resolució del rector, de 13 de març de 2008, per la qual es designa la doctora Ana Ripoll Aracil, vicerectora 
de Personal Acadèmic, rectora suplent durant el període comprès entre els dies 17 i 20 de març de 2008, 
ambdós inclosos.   
 
Resolució del rector, de 13 de març de 2008, per la qual es designa la doctora M. Dolors Riba Lloret, 
vicerectora d’Ordenació Acadèmica, rectora suplent durant el període comprès entre els dies 21 i 24 de març de 
2008, ambdós inclosos.   
 
 
I.5. Resolucions de la Gerència 
 
Resolució del gerent, de 3 de març de 2008, per la qual delega el senyor Pere Ysern Comas, cap de 
l’Oficina de Medi Ambient, per a les funcions gerencials, que haurà de compaginar amb les que li són pròpies, 
durant el període del 17 al 20 de març, ambdós inclosos. 
 
Resolució del gerent, d’11 de març de 2008, per la qual s’informa de la cobertura de serveis mínims per a 
al període de vacances de Setmana Santa 2008, que tot seguit es transcriuen: 
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Organització dels serveis mínims per al període de vacances de Setmana Santa 2008 
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II. Nomenaments i cessaments 
 
II.1. Facultats i Escoles universitàries 
 
Nomenaments 
 
Resolució del rector, de 5 de març de 2008, per la qual es nomena el senyor José María de Dios Marcer 
degà de la Facultat de Dret. 
 
Resolució del rector, de 5 de març de 2008, per la qual es nomena la senyora María Luisa Van Wijk Adan 
coordinadora d’estudis de la Llicenciatura de Filologia Anglesa de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució del rector, de 25 de març de 2008, per la qual es nomena el senyor Joaquín Martín Pedret 
coordinador adjunt per a les dobles titulacions de Matemàtiques de la Facultat de Ciències. 
 
Resolució del rector, de 25 de març de 2008, per la qual es nomena el senyor Mariano Baig Aleu 
coordinador adjunt de la promoció i relacions amb secundària i activitats transversals de la Facultat de Ciències. 
 
Resolució del rector, de 31 de març de 2008, per la qual es nomena la senyora Montserrat Pi Llorens 
síndica de la Facultat de Dret. 
 
Resolució del rector, de 31 de març de 2008, per la qual es nomena el senyor Eduardo Rojo Torrecilla 
coordinador de la Clínica Jurídica de la Facultat de Dret. 
 
Resolució del rector, de 31 de març de 2008, per la qual es nomena el senyor Joan Lluís Pérez Francesch 
secretari de la Facultat de Dret. 
 
Resolució del rector, de 31 de març de 2008, per la qual es nomena el senyor Carlos Padrós Reig 
coordinador de Comunicació i de Biblioteca de la Facultat de Dret. 
 
Resolució del rector, de 31 de març de 2008, per la qual es nomena la senyora M. Cristina Riba Trepat 
coordinadora de Pràctiques Externes de la Facultat de Dret. 
 
Resolució del rector, de 31 de març de 2008, per la qual es nomena el senyor Xavier Cecchini Rosell  
coordinador d’Infraestructures i d’Informàtica de la Facultat de Dret. 
 
Resolució del rector, de 31 de març de 2008, per la qual es nomena la senyora Esther Zapater Duque 
vicedegana d’Estudiants i Coordinadora de Mobilitat de la Facultat de Dret. 
 
Resolució del rector, de 31 de març de 2008, per la qual es nomena la senyora M. Carmen Tort-Martorell 
Llabrés coordinadora de Tercer Cicle de la Facultat de Dret. 
 
Resolució del rector, de 31 de març de 2008, per la qual es nomena la senyora Carolina Gala Durán 
vicedegana d’Economia i coordinadora d’Estudis de Dret de la Facultat de Dret. 
 
Resolució del rector, de 31 de març de 2008, per la qual es nomena el senyor Alejandro Roca-Cusach Coll 
coordinador de la Unitat Departamental de la Unitat Docent de l’Hospital de Sant Pau de la Facultat de 
Medicina. 
 
 
Cessaments 
 
Resolució del rector, de 5 de març de 2008, per la qual la senyora Francesca Puigpelat Martí cessa com a 
degana de la Facultat de Dret. 
 
Resolució del rector, de 5 de març de 2008, per la qual la senyora Mireia Llinàs Grau cessa com a 
coordinadora d’estudis de la Llicenciatura de Filologia Anglesa de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució del rector, de 10 de març de 2008, per la qual el senyor Jesús Adrián Escudero cessa com a 
vicedegà de Tecnologies de la Informació i de la Comunicació de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució del rector, de 25 de març de 2008, per la qual la senyora Roser Pleixats Rovira cessa com a 
vicedegana d’Economia i de Relacions Internacionals de la Facultat de Ciències. 
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Resolució del rector, de 31 de març de 2008, per la qual la senyora Carolina Gala Durán cessa com a 
vicedegana de Tercer Cicle de la Facultat de Dret. 
 
Resolució del rector, de 31 de març de 2008, per la qual el senyor José Antonio Fernández Amor cessa com 
a vicedegà de Biblioteca, Noves Tecnologies, Infraestructura i Economia de la Facultat de Dret. 
 
Resolució del rector, de 31 de març de 2008, per la qual la senyora  M. Cristina Riba Trepat cessa com a 
secretària de la Facultat de Dret. 
 
Resolució del rector, de 31 de març de 2008, per la qual el senyor Joan Lluís Pérez Francesch cessa com a 
síndic de la Facultat de Dret. 
 
Resolució del rector, de 31 de març de 2008, per la qual la senyora Esther Zapater Duque cessa com a 
vicedegana d’Estudiants de la Facultat de Dret. 
 
Resolució del rector, de 31 de març de 2008, per la qual la senyora Encarnación Bodelón González cessa 
com a coordinadora de Mobilitat de la Facultat de Dret. 
 
 
II.2. Departaments 
 
Nomenaments 
 
Resolució del rector, de 4 de març de 2008, per la qual es nomena la senyora M. Carme Armengol Asparo 
coordinadora de la Unitat de Didàctica i Organització Escolar del Departament de Pedagogia Aplicada. 
 
Resolució del rector, de 5 de març de 2008, per la qual es nomena el senyor Juan Rodríguez Rodríguez 
secretari del Departament de Filologia Espanyola. 
 
Resolució del rector, de 5 de març de 2008, per la qual es nomena la senyora Nuria de la Osa Chaparro 
directora del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut. 
 
Resolució del rector, de 5 de març de 2008, per la qual es nomena el senyor Joel Feliu Samuel-Lajeunesse 
director del Departament de Psicologia Social. 
 
Resolució del rector, de 5 de març de 2008, per la qual es nomena la senyor Juan Manuel Muñoz Justicia 
coordinador de Postgrau del Departament de Psicologia Social. 
 
Resolució del rector, de 5 de març de 2008, per la qual es nomena la senyora Susana Pallarés Parejo 
secretària del Departament de Psicologia Social. 
 
Resolució del rector, de 5 de març de 2008, per la qual es nomena el senyor David Sánchez Carracedo 
secretari del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut. 
 
Resolució del rector, de 12 de març de 2008, per la qual es nomena la senyora M. Carmen Navarro 
Villanueva coordinadora de Biblioteca i d’Afers Econòmics del Departament de Dret Privat. 
 
Resolució del rector, de 12 de març de 2008, per la qual es nomena el senyor Joaquín Gairín Sallán 
coordinador de Tercer Cicle del Departament de Pedagogia Aplicada. 
 
Resolució del rector, de 12 de març de 2008, per la qual es nomena el senyor Antonio Navío Gámez 
secretari del Departament de Pedagogia Aplicada. 
 
Resolució del rector, de 31 de març de 2008, per la qual es nomena la senyora Montserrat Amores Garcia 
coordinadora de la Unitat  de Filosofia i Lletres del Departament de Filologia Espanyola. 
 
Resolució del rector, de 31 de març de 2008, per la qual es nomena la senyora Yolanda Rodríguez Sellés 
coordinadora de la Unitat de Traducció i d’Interpretació del Departament de Filologia Espanyola. 
 
Resolució del rector, de 31 de març de 2008, per la qual es nomena la senyora M. Jesús Machuca Ayuso 
coordinadora de la Unitat de Ciències de la Comunicació del Departament de Filologia Espanyola. 
 
Resolució del rector, de 31 de març de 2008, per la qual es nomena la senyora Amparo Tusón Valls 
coordinadora de la Unitat de Ciències de l’Educació del Departament de Filologia Espanyola. 
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Cessaments 
 
Resolució del rector, de 5 de març de 2008, per la qual la senyora M. Claustro Jané Ballabriga cessa com a 
directora del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut. 
 
Resolució del rector, de 5 de març de 2008, per la qual el senyor Francisco Javier Elejabarrieta Olabarri 
cessa com a director del Departament de Psicologia Social. 
 
Resolució del rector, de 5 de març de 2008, per la qual el senyor Francisco Javier Tirado Serrano cessa 
com a coordinador de Postgrau del Departament de Psicologia Social. 
 
Resolució del rector, de 5 de març de 2008, per la qual el senyor Joel Feliu Samuel-Lajeunesse cessa com 
a secretari del Departament de Psicologia Social. 
 
Resolució del rector, de 5 de març de 2008, per la qual la senyora Susanna Subirà Àlvarez cessa com a 
secretària del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut. 
 
Resolució del rector, de 12 de març de 2008, per la qual la senyora Núria Reynal Querol cessa com a 
coordinadora de Biblioteca i d’Afers Econòmics del Departament de Dret Privat. 
 
Resolució del rector, de 12 de març de 2008, per la qual el senyor Pedro Ramón Marqués Graells cessa 
com a coordinador de Tercer Cicle del Departament de Pedagogia Aplicada. 
 
 
II.3. Instituts universitaris 
 
Nomenaments 
 
Resolució del rector, de 3 de març de 2008, per la qual es nomena el senyor Miquel de Moragas Spa 
director de l’Institut de la Comunicació. 
 
 
II.4. Institucionals 
 
Nomenaments 
 
Resolució del rector, de 26 de març de 2008, per la qual es nomena el senyor Javier Lafuente Sancho 
membre de la Comissió per a l’estudi i elaboració de la proposta del Programa Metropolità de Gestió de Residus 
Municipals. 
 
Resolució del rector, de 28 de març de 2008, per la qual es nomena la senyora Mª Rosa Rovia Val 
representant de la UAB en el Consorci de l’Agència Local d’Energia de Barcelona. 
 
 
Cessaments 
 
Resolució del rector, de 28 de març de 2008, per la qual el senyor Manuel Sabés Xamaní cessa com a 
representant de la UAB en el Consorci de l’Agència Local d’Energia de Barcelona 
 
 
III. Convenis 
 
III.1. Marcs de col·laboració 
 
Conveni de 19 de novembre de 2007 entre la UAB i SUN MICROSYSTEMS IBERICA, S.A., per a la renovació 
del conveni signat en data 21 de febrer de 2005 per al desenvolupament d’activitats de col·laboració sota el 
concepte de Socis Tecnològics, àmbits docents, tecnològics i investigadors. 
 
Conveni de 12 de març de 2008 entre la UAB i l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC), per 
a la col·laboració en l’àmbit de la formació, la recerca i intercanvi d’informació en les ciències socials i de 
l’educació en l’àmbit de l’activitat física i l’esport. 
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Conveni de 17 de març de 2008 entre la UAB i la Université Saint-Joseph de Beyrouth, Líban, per  a la 
col·laboració per a l’intercanvi cultural, científic i pedagògic entre les parts. 
 
 
III.2. Específics 
 
Addenda de 19 de novembre de 2007 entre la UAB i SUN MICROSYSTEMS IBERICA, S.A., al conveni marc 
de col·laboració signat en data 19 de novembre de 2007, per a la inclusió del programari Sun-Java6-bin, Sun-
Java6.sdk i Sun-Java6-plugin en la distribució gratuïta Linux que la UAB realitza entre els alumnes de la 
Facultat de Ciències. 
 
Conveni de 26 de novembre de 2007 entre la UAB i l’Ajuntament de Gironella, per emmarcar l’actuació en la 
participació en el projecte "Campus Ítaca" de la UAB per a l’any 2008. 
 
Conveni de 18 de desembre de 2007 entre la UAB i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC),  pel qual 
la UAB cedeix l’ICAC el dret d’ús d’un aparell Optical Microscope Cathodoluminiscence Stage CL 8200 Mk5. 
 
Conveni de 21 de desembre de 2007 entre la UAB i Repsol YPF, S.A.,  per col·laborar en l’organització del 
Premi Jordi Sabater Pi  que realitzarà la Càtedra Cervell Social el primer semestre de l’any 2008. 
 
Conveni de 21 de gener de 2008 entre la UAB i la Fundació Territori i Paisatge de Caixa de Catalunya,  per al 
finançament de les actuacions del Pla de Gestió per a l’any 2008, en virtut del conveni signat en data 3 de juliol 
de 2003. 
 
Conveni de 21 de gener de 2008 entre la UAB i l’Associació Catalana de Ràdio (ACR),  per a l’organització i 
desenvolupament de la jornada europea Els reptes de la Ràdio en el nou entorn multimèdia. 
 
Conveni de 22 de gener de 2008 entre la UAB i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, per emmarcar 
l’actuació en la participació en el projecte "Campus Ítaca" de la UAB per a l’any 2008. 
 
Conveni de 22 de gener de 2008 entre la UAB i l’Ajuntament de Viladecans, per emmarcar l’actuació en la 
participació en el projecte "Campus Ítaca" de la UAB per a l’any 2008. 
 
Conveni de 22 de gener de 2008 entre la UAB i Informàtica El Corte Inglés, S.A., per a l’elaboració d’una 
prova per detectar el nivell de català a partir del Simtest (sistema adaptatiu assistit per ordinador). 
 
Conveni d’1 de febrer de 2008 entre la UAB i l’Ajuntament de Ripollet, per emmarcar l’actuació en la 
participació en el projecte "Campus Ítaca" de la UAB per a l’any 2008. 
 
Conveni d’11 de febrer de 2008 entre la UAB i l’Ajuntament de Sant Joan Despí, per emmarcar l’actuació en 
la participació en el projecte "Campus Ítaca" de la UAB per a l’any 2008. 
 
Conveni de 13 de febrer de 2008 entre la UAB i l’Ajuntament de Sant Cugat, per emmarcar l’actuació en la 
participació en el projecte "Campus Ítaca" de la UAB per a l’any 2008. 
 
Conveni de 13 de febrer de 2008 entre la UAB i la Université d’Orleans (França), per a la realització de 
pràctiques de l’alumna de la Université d’Orleans, senyora Syame Khater, al Departament de Química de la 
UAB.  
 
Conveni de 14 de febrer de 2008 entre la UAB i la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación del 
Ministerio de Educación y Ciencia, per a la gestió d’ajuts dins del marc de les convocatòries de mobilitat de 
postgrau, postdoctorat i estàncies de professors i investigadors visitants o en règim de sabàtic. 
 
Addenda de 20 de febrer de 2008 entre la UAB, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) i 
l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), al conveni de 25 de juliol de 2005 que preveia la 
construcció d’un edifici per al Laboratori de Genètica Molecular Vegetal,  CSIC-IRTA, i per la qual es regula la 
incorporació de la UAB al consorci, que passa a denominar-se consorci CSIC-IRTA-UAB "Centre de Recerca 
Agrigenómica". 
 
Conveni de 20 de febrer de 2008 entre la UAB i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC),  per a 
l’organització del congrés internacional EMSU V 2008 Una nova cultura del coneixement, universitats davant 
dels canvis globals per a la sostenibilitat. 
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Conveni de 29 de febrer de 2008 entre la UAB i l’Ajuntament de Sabadell, per emmarcar l’actuació en la 
participació en el projecte "Campus Ítaca" de la UAB per a l’any 2008. 
 
Addenda de 3 de març de 2008 entre la UAB i Embry-Riddle Aeronautical University (ERAU), Daytona Beach, 
EUA, al conveni marc signat en data  8 de març de 2006, per a definir els termes de la col·laboració en 
l’organització d’un  màster en aeronàutica previst per a setembre de 2009. 
 
Conveni de 3 de març de 2008 entre la UAB i la Fundació Puigvert, per al lloguer d’aules i proporció dels 
animals per al curs de Formació en Cirurgies Laparoscòpiques en Porcs a la Fundació Puigvert. 
 
 
IV. Convocatòries i resolucions de places 
 
IV.1. Personal docent i investigador 
 
Convocatòries 
 
Resolució del rector de 28 de gener de 2008, per la qual es convoca concurs d'accés a places de cossos 
docents universitaris (BOE núm. 56, de 5 de març de 2008). 
 
Resolució del rector de 28 de gener de 2008, per la qual es convoca concurs públic per a l'accés a places 
d'agregat en règim de contracte laboral (DOCG núm. 5084, de 5 de març de 2008). 
 
Resolució del rector de 28 de gener de 2008, per la qual es convoquen concursos d'accés a cossos de 
funcionaris docents universitaris (DOCG núm. 5084, de 5 de març de 2008). 
 
 
Resolucions 
 
Resolució del rector de 21 de febrer de 2008, per la qual es nomena el senyor Juan Carlos Gavara de Cara, 
de l’àrea de coneixement de Dret Contitucional adscrita al Departament de Ciència Política i Dret Públic, 
catedràtic d'universitat (BOE núm. 60, de 10 de març de 2008). 
 
Resolució del rector de 7 de març de 2008, per la qual es nomena la senyora Berta González de Mingo, de 
l’àrea de coneixement de Biologia Cel·lular, adscrita al Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i 
Immunologia, catedràtica d'universitat. (BOE núm. 75, de 27 de març de 2008). 
 
Correcció d’errada a la Resolució de 26 de juliol de 2007, de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
per la qual es fa públic el resultat del concurs per a l'accés a una plaça de catedràtic en règim de contracte 
laboral (DOGC núm. 5094, de 19 de març de 2008). 
 
 
IV.2. Personal d’administració i serveis 
 
Convocatòries 
 
Resolució del rector de 28 de febrer de 2008, per la qual es convoquen proves selectives per a accedir a 
l’escala d’ajudants d’arxius de biblioteques (subgrup A2), pel sistema de concurs-oposició (DOGC núm. 5090, 
de 13 de març de 2008). 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 4 de març 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 Lletres i de Psicologia. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 7 de març de 2008, per la 
qual s’anuncia una concurrència per a cobrir una plaça d’auxiliar administratiu/iva, amb destinació a la Gestió 
Acadèmica de la Facultat de Ciències de l’Administració de Centre de Ciències i de Biociències. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 7 de març de 2008, per la 
qual s’anuncia una concurrència per a cobrir una plaça d’administratiu/iva d’adquisicions, amb destinació a la 
Biblioteca de Ciència i Tecnologia de l’Administració de Centre de Ciències i de Biociències. 
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Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 12 de març de 2008, per la 
qual s’anuncia una convocatòria interna a per a cobrir una plaça d’auxiliar administratiu/iva, amb destinació a 
l’Escola de Postgrau. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 13 de març de 2008,  per 
la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’administratiu/iva de suport logístic, 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 13 de març de 2008, per la 
qual s’anuncia una concurrència a per a cobrir una plaça d’administratiu/iva, amb destinació a l’Escola de 
Postgrau. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 26 de març de 2008,  per 
la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir la plaça de secretari/ària de direcció, amb destinació a 
l’Àrea de Desenvolupament i Valorització de la Recerca i a l’Àrea de Gestió de la Recerca.  
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 26 de març de 2008,  per 
la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir la plaça de secretari/ària de direcció, amb destinació a 
l’Administració de Centre de Ciències Econòmiques i Empresarials, de Dret i de Ciències Polítiques i de 
Sociologia. 
 
 
Resolucions 
 
Resolució del rector de 25 de febrer de 2008, per la qual es declara desert el concurs públic d’accés a una 
plaça de l’escala tècnica (subgrup A1) (DOGC núm. 5098, de 27 de març de 2008). 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 3 de març de 2008, per la 
qual s’atorga a la senyora Cristina Espín López la plaça d’auxiliar administrativa, nivell bàsic, amb destinació a 
la Gestió Acadèmica – Suport Departamental de la Facultat de Ciències de la Facultat de Ciències de la 
Comunicació. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 4 de març de 2008, per la 
qual s’atorga al senyor César Gómez Vázquez la plaça d’administratiu de recursos humans, amb destinació a 
l’Àrea de Gestió i d’Administració de Recursos Humans. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 4 de març de 2008, per la 
qual s’atorga al senyor David Cantos Alcalde la plaça d’ administratiu, amb destinació a la Gestió Acadèmica de 
la Facultat de Dret de l’Administració de Centre de Ciències Econòmiques i Empresarials, de Dret i de Ciències 
Polítiques i de Sociologia. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 7 de març de 2008, per la 
qual s’atorga a la senyora María Antonia Revilla Briongos la plaça d’administrativa, amb destinació a la Unitat 
Docent de l’Institut Català de la Salut: Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de l’Administració de Centre 
de Medicina. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 10 de març de 2008, per la 
qual es declara desert el concurs intern per a cobrir la plaça d’administratiu/iva, amb destinació a l’Escola de 
Postgrau. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 11 de març de 2008, per la 
qual s’atorga a la senyora Berta Gabarnet Lloret la plaça de gestora de formació, amb destinació a la Unitat de 
Formació de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans.  
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 14 de març de 2008, per la 
qual s’atorga al senyor Jordi Guerrero Zapata la plaça de tècnic mitjà, amb destinació al Servei d’Informàtica 
Distribuïda de l’Administració de Centre d’Estudis Empresarials i d’Informàtica de Sabadell. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 25 de març de 2008, per la 
qual s’atorga a la senyora Maria Dolores Gil González la plaça d’auxiliar de serveis, amb destinació a 
l’Administració de Centre de Ciències de la Comunicació. 
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Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 26 de març de 2008, per la 
qual s’atorga a la senyora M. Luisa Agudo Serrano la plaça d’auxiliar administrativa, amb destinació a la Gestió 
Acadèmica de la Facultat de Biociències de l’Administració de Centre de Ciències i de Biociències. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 26 març de 2008, per la 
qual s’anuncia el resultat de la concurrència per a cobrir les dues places d’administratiu/iva que es detallen a 
continuació: 
 

 
 
V. Disposicions d’interès per a la UAB 
 
V.1. Estatals 
 
Reial decret 322/2008 del Ministeri d’Economia i Hisenda, de 29 de febrer, sobre el règim jurídic de les 
entitats de diners electrònics (BOE núm. 54, de 3 de març de 2008). 
 
Resolució de 18 de febrer de 2008, de la Presidència del Consell de Coordinació Universitària, per la 
qual es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Catedràtics d'Universitat, àrea de coneixement de 
«Ciència Política i de l'Administració», per a concórrer a concursos d'accés a cossos docents universitaris  (BOE 
núm. 54, de 3 de març de 2008). 
 
Resolució de 18 de febrer de 2008, de la Presidència del Consell de Coordinació Universitària, per la 
qual es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Catedràtics d'Universitat, àrea de coneixement de 
«Filologia Llatina», per a concórrer a concursos d'accés a cossos docents universitaris (BOE núm. 54, de 3 de 
març de 2008). 
 
Resolució de 18 de febrer de 2008, de la Presidència del Consell de Coordinació Universitària, per la 
qual es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Catedràtics d'Universitat, àrea de coneixement de 
«Psicologia Evolutiva i de l'Educació», per a concórrer a concursos d'accés a cossos docents universitaris (BOE 
núm. 54, de 3 de març de 2008). 
 
Resolució de 18 de febrer de 2008, de la Presidència del Consell de Coordinació Universitària, per la 
qual es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Professors Titulars d'Universitat, àrea de 
coneixement de «Expressió Gràfica en l'Enginyeria», per a concórrer a concursos d'accés a cossos docents 
universitaris (BOE núm. 54, de 3 de març de 2008). 
 
Resolució de 19 de febrer de 2008, de la Presidència del Consell de Coordinació Universitària, per la 
qual es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Professors Titulars d'Universitat, àrea de 
coneixement de «Electromagnetisme», per a concórrer a concursos d'accés a cossos docents universitaris (BOE 
núm. 54, de 3 de març de 2008). 
 
Resolució de 19 de febrer de 2008, de la Presidència del Consell de Coordinació Universitària, per la 
qual es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Professors Titulars d'Universitat, àrea de 
coneixement de «Escultura», per a concórrer a concursos d'accés a cossos docents universitaris (BOE núm. 54, 
de 3 de març de 2008). 
 
Resolució de 27 de febrer de 2008, de la Direcció general d'Aviació Civil, relativa a l'acreditació del 
nivell de competència lingüística en idioma anglès dels pilots civils d'avió i helicòpter (BOE núm. 55, de 4 de 
març de 2008). 
 
Resolució de 18 de febrer de 2008, de la Secretaria d'Estat de Cooperació Internacional, per la qual 
es convoquen subvencions per a la celebració de congressos, seminaris i jornades relacionades amb la 
cooperació al desenvolupament (BOE núm. 55, de 4 de març de 2008). 
 
Resolució de 12 de febrer de 2008, de la Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació, per la qual es 
modifica la de 29 de desembre de 2005, per la qual es publica la convocatòria d'ajudes en forma de bestretes 
reembolsables per a la realització de projectes d'infraestructura científic-tecnològica (BOE núm. 56, de 5 de 
març de 2008). 

Plaça Destinació Adjudicació 

A 
Untat de Formació de l’Àrea de Desenvolupament de 
Recursos Humans 

Senyora Isabel Lluís Avilés 

B Treball Campus Senyora Núria Font Castanys 
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Resolució de 13 de febrer de 2008, de la Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació, per la qual es 
corregeixen errors de la de 26 de desembre de 2007, per la qual es concedeixen ajudes per a la mobilitat 
d'estudis en màsters oficials per al curs acadèmic 2007-2008 (BOE núm. 56, de 5 de març de 2008). 
 
Resolució de 18 de febrer de 2008, de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo, per la qual es 
convoca el XXII Premi Internacional Menéndez Pelayo (BOE núm. 56, de 5 de març de 2008). 
 
Resolució de 19 de febrer de 2008, de la Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació, per la qual es 
corregeixen errors de la de 26 de desembre de 2007, per la qual es convoca el XXI Certamen Joves 
Investigadors, 2008 (BOE núm. 56, de 5 de març de 2008). 
 
Resolució de 18 de febrer de 2008, de la Secretaria General del Consell de Coordinació Universitària, 
per la qual es publica la Resolució de la Presidència de la Comissió jutjadora de les proves d'habilitació nacional 
de Catedràtics d'Universitat de l'àrea de coneixement de Dret Financer i Tributari, per la qual s'assenyala lloc, 
data i hora de celebració de l'acte de presentació (BOE núm. 57, de 6 de març de 2008). 
 
Resolució de 19 de febrer de 2007, de la Secretaria General del Consell de Coordinació Universitària, 
per la qual es publica la Resolució de la Presidència de la Comissió jutjadora de les proves d'habilitació nacional 
de Professors Titulars d'Universitat de l'àrea de coneixement de Filologia Eslava, per la qual s'assenyala lloc, 
data i hora de celebració de l'acte de presentació (BOE núm. 57, de 6 de març de 2008). 
 
Resolució de 25 de febrer de 2008, de la Presidència del Consell de Coordinació Universitària, per la 
qual es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Catedràtics d'Universitat, àrea de coneixement de 
Ciències i Tècniques Historiogràfiques, per a concórrer a concursos d'accés a cossos docents universitaris (BOE 
núm. 57, de 6 de març de 2008). 
 
Resolució de 25 de febrer de 2008, de la Presidència del Consell de Coordinació Universitària, per la 
qual es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Catedràtics d'Universitat, àrea de coneixement de 
Mecànica de Fluids, per a concórrer a concursos d'accés a cossos docents universitaris (BOE núm. 57, de 6 de 
març de 2008) 
 
Resolució de 25 de febrer de 2008, de la Presidència del Consell de Coordinació Universitària, per la 
qual es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Catedràtics d'Universitat, àrea de coneixement de 
Pintura, per a concórrer a concursos d'accés a cossos docents universitaris (BOE núm. 57, de 6 de març de 
2008). 
 
Resolució de 25 de febrer de 2008, de la Presidència del Consell de Coordinació Universitària, per la 
qual es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Catedràtics d'Universitat, àrea de coneixement de 
Projectes d'Enginyeria, per a concórrer a concursos d'accés a cossos docents universitaris (BOE núm. 57, de 6 
de març de 2008). 
 
Resolució de 5 de març de 2008, de la Secretaria General del Consell de Coordinació Universitària, 
per la qual es corregeixen errors en la de 5 de desembre de 2007, per la qual es publica l'Acord del Consell 
d'Universitats pel qual es designen els membres de les Comissions d'acreditació nacional (BOE núm. 59, de 8 
de març de 2008). 
 
Resolució de 26 de febrer de 2008, de la Presidència del Consell de Coordinació Universitària, per la 
qual es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Catedràtics d'Universitat, àrea de coneixement 
d'Economia Aplicada, per a concórrer a concursos d'accés a cossos docents universitaris (BOE núm. 60, de 10 
de març de 2008). 
 
Resolució de 26 de febrer de 2008, de la Presidència del Consell de Coordinació Universitària, per la 
qual es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Professors Titulars d'Universitat, àrea de 
coneixement d'Enginyeria Hidràulica, per a concórrer a concursos d'accés a cossos docents universitaris (BOE 
núm. 60, de 10 de març de 2008). 
 
Resolució de 27 de febrer de 2008, de la Presidència del Consell de Coordinació Universitària, 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. 60, de 10 de març de 
2008). 
 
Resolució de 29 de febrer de 2008, de la Secretaria d’Estat per a la Unió Europea, per la qual es 
publica la primera concessió d’ajudes, corresponents a l’exercici 2008, per a la celebració de congressos, 
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seminaris, jornades i altres activitats de naturalesa similar, sobre assumptes relacionats amb l’àmbit de les 
seves competències (BOE núm. 61, de 11 de març de 2008). 
 
Resolució de 29 de gener de 2008, de la Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació, per la que es 
modifica la de 7 de setembre de 2007, per la que es concedeixen ajudes per a investigació postdoctoral (BOE 
núm. 61, de 11 de març de 2008). 
 
Correcció d'errates de l'Acord entre el Govern del Regne d'Espanya i el Govern de la República 
Francesa sobre el reconeixement de títols i graus de l'ensenyament superior, fet ad referèndum a 
Girona el 16 de novembre de 2006 (BOE núm. 62, de 12 de març de 2008). 
 
Reial decret 264/2008 del Ministeri de la Presidència, de 22 de febrer, pel qual es modifica el Reial 
decret 1137/2002, de 31 d'octubre, pel qual es regulen els diplomes d'espanyol com llengua estrangera (BOE 
núm. 62, de 12 de març de 2008). 
 
Resolució de 27 de febrer de 2008, de la Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació, per la qual es 
modifiquen els conceptes retributius i les dotacions de les ajudes concedides per a investigació postdoctoral, 
incloses les beques MEC/Fulbright i Càtedres Príncep d'Astúries (BOE núm. 62, de 12 de març de 2008). 
 
Resolució de 28 de febrer de 2008, de la Presidència del Consell de Coordinació Universitària, per la 
qual es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Catedràtics d'Universitat, àrea de coneixement de 
«Tecnologies del Medi ambient», per a concórrer a concursos d'accés a cossos docents universitaris (BOE núm. 
63, de 13 de març de 2008). 
 
Resolució de 28 de febrer de 2008, de la Presidència del Consell de Coordinació Universitària, per la 
qual es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Catedràtics d'Universitat, àrea de coneixement de 
«Metodologia de les Ciències del Comportament», per a concórrer a concursos d'accés a cossos docents 
universitaris (BOE núm. 63, de 13 de març de 2008).. 
 
Resolució de 28 de febrer de 2008, de la Universitat de Las Palmas de Gran Canària, per la qual es 
publica la composició de la Comissió del concurs n. 2, de la convocatòria efectuada per Resolució de 10 de juny 
de 1999, per a la provisió de plaça de Catedràtic d'Universitat (BOE núm. 63, de 13 de març de 2008). 
 
Resolució de 28 de febrer de 2008, de la Presidència del Consell de Coordinació Universitària, per la 
qual es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Catedràtics d'Universitat, àrea de coneixement de 
«Teoria i Història de l'Educació», per a concórrer a concursos d'accés a cossos docents universitaris (BOE núm. 
63, de 13 de març de 2008). 
 
Resolució de 4 de març de 2008, de la Presidència del Consell de Coordinació Universitària, per la 
qual es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Catedràtics d'Universitat, àrea de coneixement de 
Filosofia, per a concórrer a concursos d'accés a cossos docents universitaris (BOE núm. 63, de 13 de març de 
2008). 
 
Resolució de 4 de març de 2008, de la Presidència del Consell de Coordinació Universitària, per la 
qual es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Catedràtics d'Universitat, àrea de coneixement de 
Parasitología, per a concórrer a concursos d'accés a cossos docents universitaris (BOE núm. 63, de 13 de març 
de 2008). 
Resolució de 5 de març de 2008, de la Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació, per la qual es 
publica la convocatòria corresponent a l'any 2008, d'ajudes del Programa Nacional de Mobilitat de Recursos 
Humans d'Investigació, en el marc del Pla Nacional d'Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació 
2008-2011 (BOE núm. 63, de 13 de març de 2008). 
 
Ordre 4126/2007 del Ministeri d’Educació i Ciència, de 19 de novembre, per la qual es concedeixen 
subvencions per a la contractació de doctors per centres d'investigació i desenvolupament, programa Ramón y 
Cajal (BOE núm. 63, de 13 de març de 2008). 
 
Resolució de 18 de desembre de 2007, de la Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació, per la 
qual es concedeixen subvencions per a la contractació de personal tècnic de suport, convocades per Resolució 
de 20 de març de 2007 (BOE núm. 63, de 13 de març de 2008). 
 
Instrument de ratificació del Protocol numero 12 al Conveni per a la Protecció dels Drets Humans i de les 
Llibertats Fonamentals (Número 177 del Consell d'Europa), fet a Roma el 4 de novembre de 2000 (BOE núm. 
64, de 14 de març de 2008). 
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Conflicte positiu de competència nombre 675-2008, en relació amb diversos preceptes del Reial decret 
1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s’estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (BOE núm. 
64, de 14 de març de 2008). 
 
Resolució de 28 de febrer de 2008, de la Presidència del Consell de Coordinació Universitària, per la 
qual es corregeixen errors en la 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. 64, de 14 de març de 
2008). 
 
Resolució de 4 de març de 2008, de la Presidència del Consell de Coordinació Universitària, per la 
qual es corregeixen errors en la de 18 de febrer de 2008, per la qual es publica la relació de candidats habilitats 
per al Cos de Professors Titulars d'Universitat, àrea de coneixement d'Expressió Gràfica en l'Enginyeria, per a 
concórrer a concursos d'accés a cossos docents universitaris (BOE núm. 64, de 14 de març de 2008). 
 
Ordre 734/2008 del Ministeri d’Educació i Ciència, de 5 de març, d'avaluació en Educació infantil (BOE 
núm. 68, de 19 de març de 2008). 
 
Resolució de 14 de març de 2008, de la Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació, per la qual es 
dicten instruccions per a l'accés a la universitat espanyola, en el pròxim curs 2008-2009, dels alumnes 
procedents de sistemes educatius als quals és d'aplicació l'article 38.5 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de 
maig, d'Educació (BOE núm. 70, de 21 de març de 2008). 
 
Ordre 765/2008 del Ministeri d’Educació i Ciència, de 3 de març, per la qual es convoca el programa 
d'ajudes per a la mobilitat d'estudiants universitaris Sèneca para el curs acadèmic 2008-2009 (BOE núm. 70, 
de 21 de març de 2008). 
 
Resolució de 6 de març de 2008, del Consell Superior d'Investigacions Científiques, per la qual es 
convoquen ajudes per al desenvolupament de tesis doctorals (BOE núm. 72, de 24 de març de 2008). 
 
Instrument de ratificació de l'Acord sobre la Seguretat de la Informació entre les Parts en el Tractat de 
l'Atlàntic Nord, fet a Brussel·les el 6 de març de 1997 (BOE núm. 73, de 25 de març de 2008). 
 
Resolució de 13 de març de 2008, de la Presidència del Consell de Coordinació Universitària, per la 
qual es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Professors Titulars d'Universitat, àrea de 
coneixement de Física Aplicada, per a concórrer a concursos d'accés a cossos docents universitaris (BOE núm. 
75 de 27 de març de 2008). 
 
Resolució de 7 de març de 2008, de la Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació, per la qual es 
concedeixen subvencions convocades per Ordre ECI/3223/2004, de 30 de setembre, del programa Torres 
Quevedo, per a la contractació de doctors i tecnòlegs per empreses, centres tecnològics i associacions 
empresarials, corresponents a la tercera anualitat de les concedides per Resolució de 19 de juliol de 2005 (BOE 
núm. 75 de 27 de març de 2008). 
 
Resolució de 17 de març de 2008, de la Presidència del Consell de Coordinació Universitària, per la 
qual es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Catedràtics d'Universitat, àrea de coneixement de 
Filologia Italiana, per a concórrer a concursos d'accés a cossos docents universitaris (BOE núm. 78 de 31 de 
març de 2008). 
 
Ordre 854/2008 del Ministeri d’Assumptes Exteriors i de Cooperació, de 11 de març, per la qual 
s'aproven les bases reguladores i es convoquen ajudes i subvencions per a la realització d'activitats dirigides a 
la divulgació, promoció i defensa dels drets humans (BOE núm. 78 de 31 de març de 2008). 
 
Resolució de 3 de març de 2008, de la Direcció general del Llibre, Arxius i Biblioteques, per la qual es 
convoquen ajudes per a la creació i transformació de recursos digitals i la seva difusió i preservació mitjançant 
repositoris (BOE núm. 78 de 31 de març de 2008). 
 
 
V.2. Autonòmiques 
 
Ordre 86/2008 del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, de 26 de febrer, 
per la qual s'aproven les bases reguladores del Premi de recerca en drets humans, i es convoca la segona edició 
del Premi corresponent a l'any 2008 (DOGC núm. 5084, de 5 de març de 2008). 
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Ordre 98/2008 del Departament de la Vicepresidència, de 26 de febrer, d'aprovació de les bases 
reguladores per a la concessió d'ajuts per a la realització d'investigacions sobre la història contemporània de 
Catalunya (DOGC núm. 5088, d’11 de març de 2008). 
 
Acord 39/2008 del Departament de Governació i Administracions Públiques, de 26 de febrer, pel qual 
s'aprova el model d'acreditació de coneixements i competències en tecnologies de la informació i la comunicació 
i un pla per desplegar-la i implementar-la (DOGC núm. 5088, d’11 de març de 2008).  
 
Decret Legislatiu 1/2008 del Departament de la Presidència, d'11 de març, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei de caixes d'estalvis de Catalunya (DOGC núm. 5091, de 14 de març de 2008).  
 
Ordre 103/2008 del Departament de la Presidència, de 5 de març, d'aprovació de les bases reguladores 
per a la concessió d'ajuts per a la publicació d'obres sobre la història contemporània de Catalunya (DOGC núm. 
5091, de 14 de març de 2008). 
 
Resolució de 27 de febrer, del Departament de la Presidència, per la qual es publiquen termes 
normalitzats pel Consell Supervisor del Termcat  (DOGC núm. 5091, de 14 de març de 2008). 
 
Resolució de 4 de març, del Departament de la Presidència, per la qual es convoca concurs públic per a 
la concessió de subvencions per a l'edició d'obres de temàtica relacionada amb les religions i/o la laïcitat 
realitzades a Catalunya l'any 2008 (DOGC núm. 5091, de 14 de març de 2008). 
 
Resolució de 4 de març, del Departament de la Presidència, per la qual es convoca concurs públic 
corresponent a l'any 2008 per a la concessió d'ajuts per a l'ampliació d'estudis superiors relacionats amb les 
religions i la laïcitat fora de Catalunya, a Europa  (DOGC núm. 5091, de 14 de març de 2008). 
 
Resolució de 5 de març, del Departament de la Presidència, de convocatòria per a la concessió d'ajuts 
que fomentin xarxes euroregionals de cooperació en l'àmbit de l'Euroregió Pirineus Mediterrània corresponents 
a l'exercici 2008  (DOGC núm. 5091, de 14 de març de 2008). 
 
Correcció d’errada a la Resolució  VCP/244/288 de 31 de gener, Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament, de publicació de la modificació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
destinades a incrementar l'abast i fomentar la qualitat de les accions d'educació per al desenvolupament-
sensibilització en el camp de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional en l'àmbit no formal 
i informal regulades per la Resolució VCP/962/2007, de 30 de març, i es convoquen les corresponents a l'any 
2008 (DOGC núm. 5056, pàg. 10039, de 7.2.2008) (DOGC núm. 5091, de 14 de març de 2008). 
 
Correcció d’errades a la Resolució IUE/4020/2007, d'11 de desembre, de l’Agència de Gestió d'Ajuts 
Universitaris i de Recerca, 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, pàg. 4436, de 18.1.2008) (DOGC núm. 5091, de 14 de 
març de 2008). 
 
Correcció d’errades S a la Resolució IUE/4022/2007, de 12 de desembre, de l’Agència de Gestió 
d'Ajuts Universitaris i de Recerca, 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, pàg. 4498, de 18.1.2008) (DOGC núm. 5091, de 
14 de març de 2008). 
 
Correcció d’errades a la Resolució IUE/4023/2007, de 12 de desembre, de l’Agència de Gestió 
d'Ajuts Universitaris i de Recerca, per la qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòries per a la 
concessió d'ajuts destinats a potenciar el lideratge de projectes de recerca europeus (LiderEU) (DOGC núm. 
5051, pàg. 4526, de 18.1.2008) (DOGC núm. 5091, de 14 de març de 2008). 
 
Correcció d’errades a la Resolució IUE/177/2008, de 25 de gener, de l’Agència de Gestió d'Ajuts 
Universitaris i de Recerca, per la qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria d'ajuts a la mobilitat 
internacional de l'estudiantat amb reconeixement acadèmic de les universitats o de centres d'estudis superiors 
d'ensenyaments artístics de Catalunya, per al curs 2008-2009 (MOBINT) (DOGC núm. 5063, pàg. 9485, de 
5.2.2008) (DOGC núm. 5091, de 14 de març de 2008). 
 
Tribunal Constitucional, Conflicte positiu de competència número 675-2008 (DOGC núm. 5095, de 20 de 
març de 2008). 
 
Resolució de 7 de març, del Departament de la Vicepresidència, de convocatòria per a l'any 2008 de les 
beques per a la realització de pràctiques en organitzacions internacionals, Beques Canigó (DOGC núm. 5095, de 
20 de març de 2008). 
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Resolució de 7 de març,  de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, de publicació de la 
modificació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions a programes de cooperació al 
desenvolupament i solidaritat internacional regulades per la Resolució VCP/1526/2007, de 15 de maig, i es 
convoca concurs per a la concessió de subvencions, amb caràcter pluriennal, per al període corresponent als 
anys 2008-2010 (DOGC núm. 5095, de 20 de març de 2008). 
 
Ordre 116/2008 d'11 de març, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, de 
convocatòria per a l'atorgament de subvencions per finançar la redacció de plans d'ordenació urbanística 
municipal, programes d'actuació urbanística municipal, plans urbanístics derivats d'iniciativa pública i les 
modificacions del planejament urbanístic general que es redactin amb la finalitat d'adaptar-se als plans 
directors urbanístics vigents, i d'aprovació de les bases que la regiran (DOGC núm. 5095, de 20 de març de 
2008). 
 
Ordre 119/2008 d'11 de març, del Departament de Justícia, de convocatòria pública per a la concessió 
de subvencions corresponents a l'exercici 2008 per a l'organització i realització de cursos, postgraus i màsters, 
seminaris, jornades i congressos i estudis i treballs en matèria de dret privat de Catalunya (DOGC núm. 5095, 
de 20 de març de 2008). 
 
Ordre 120/2008 de 12 de març, del Departament de Justícia, de convocatòria pública per a la concessió 
de subvencions corresponents a l'exercici 2008, per a l'organització i realització de cursos, postgraus i màsters, 
seminaris, jornades i congressos i estudis i treballs relacionats amb l'evolució, l'adaptació i el desenvolupament 
de les organitzacions que conformen el tercer sector, la seva influència dins la societat i les seves perspectives 
de futur (DOGC núm. 5095, de 20 de març de 2008). 
 
Resolució de 26 de febrer, del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, per la qual es dóna 
publicitat a subvencions concedides pel Departament d'Innovació, Universitats i Empresa durant l'any 2007 
(DOGC núm. 5095, de 20 de març de 2008). 
 
Ordre 126/2008 de 26 de febrer, del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, de modificació 
de l'Ordre CMC/65/2007, de 2 de març, per la qual s'aproven les bases que han de regir la concessió de 
subvencions als arxius de Catalunya, i de convocatòria d'aquestes subvencions per al 2008 (DOGC núm. 5096, 
de 25 de març de 2008). 
 
Ordre 125/2008 de 6 de març, del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, per la qual 
s'aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions a intervencions arqueològiques i 
paleontològiques incloses en projectes d'investigació biennals. (DOGC núm. 5096, de 25 de març de 2008). 
 
Ordre 124/2008 de 7 de març, del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació,per la qual 
s'aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions destinades a la realització d'intervencions 
arqueològiques i paleontològiques preventives. (DOGC núm. 5096, de 25 de març de 2008). 
 
Resolució de 5 de març, del Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial, per la qual s'aproven 
les bases per a la concessió de subvencions destinades a incentivar els plans d'actuació en recerca i 
desenvolupament dels centres tecnològics i els plans d'actuació en noves activitats de difusió i serveis 
tecnològics dels centres de difusió tecnològica, i s'obre la convocatòria per a l'any 2008 (DOGC núm. 5096, de 
25 de març de 2008). 
 
Resolució de 5 de març, del Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial, per la qual s'aproven 
les bases reguladores de les línies d'ajut a la recerca, el desenvolupament i la innovació, i s'obren les 
convocatòries per a l'any 2008 (DOGC núm. 5096, de 25 de març de 2008). 
 
Ordre 129/2008 de 29 de febrer, del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, per la qual es 
dóna publicitat a la relació de les taxes vigents del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa (DOGC 
núm. 5099, de 28 de març de 2008). 
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