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DISPOSICIONS GENERALS I ACORDS

Consell Social

 Acord  de  20  de  novembre  de  2003,  pel  qual  s'aproven  els  criteris  bàsics  del  Consell  Social  per  a
l'elaboració  del  pressupost  de  la  Universitat  Autònoma  de  Barcelona  per  a  l'exercici  2004.

Acord de 20 de novembre de 2003, pel qual s'aprova la cessió d'un terreny de 1.325 m2 a la Fundació
Privada Institut Català de Nanotecnologia, per a destinar-la a la construcció de l'edifici seu de l'anomenat
Institut, sota la fórmula jurídica de concessió administrativa, i per un període de 60 anys, d'acord amb el
que disposa la normativa vigent en matèria de patrimoni.

Acord  de 20 de novembre de 2003,  pel  qual  s'aprova el  balanç,  el  compte de resultats i  la  memòria
econòmica  corresponents  a  l'exercici  2002  de  la  Fundació  Universitat  Autònoma  de  Barcelona.

Acord  de 20 de novembre de 2003,  pel  qual  s'aprova el  balanç,  el  compte de resultats i  la  memòria
econòmica  corresponents  a  l'exercici  2002  de  la  Fundació  Centre  de  Recerca  en  Sanitat  Animal
(CReSA).

Acord  de 20 de novembre de 2003,  pel  qual  s'aprova el  balanç,  el  compte de resultats i  la  memòria
econòmica corresponents a l'exercici 2002 de la Fundació Empresa i Ciència.

Acord  de 20 de novembre de 2003,  pel  qual  s'aprova el  balanç,  el  compte de resultats i  la  memòria
econòmica corresponents a l'exercici 2002 de la Fundació Privada Gespa.

Acord  de 20 de novembre de 2003,  pel  qual  s'aprova el  balanç,  el  compte de resultats i  la  memòria
econòmica  corresponents  a  l'exercici  2002  de  la  Fundació  Autònoma  Solidària.

Comissió Econòmica del Consell Social 

Acord de 4 de novembre de 2003, pel qual s'aprova la Normativa d'harmonització tarifària dels serveis
de la UAB, que tot seguit es transcriu:
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NORMATIVA  D'HARMONITZACIÓ TARIFÀRIA DELS SERVEIS  DE  LA  UAB

Justificació

En l'actualitat els Serveis de Suport a la Recerca de la UAB no disposen d'una estructura
única  de  les  tarifes  que  apliquen  als  seus  usuaris.  D'aquesta  manera,  el  mateix
investigador  pot  rebre  tractes  molt  diferenciats  en  funció  del  servei  que  utilitzi,  essent
considerat de manera diferent en llur condició d'usuari.

Existeix per tant una clara necessitat d'harmonitzar l'estructura tarifària dels Serveis de la
UAB  per  tal  de  fer-la  més  justa  i  de  que  pugui  actuar  com  a  eina  per  a  fer  política  de
recerca i d'impuls de la docència de qualitat.

Característiques

La proposta d'harmonització tarifària va adreçada a tots els Serveis de Suport a la Recerca
(S1,  S2  i  S3).  Malgrat  això,  cal  excloure'n  alguns  serveis,  que  per  les  seves
característiques  tenen  una  estructura  tarifària  pròpia  que  cal  preservar:  Hospital  Clínic
Veterinari, Servei de Biblioteques i Servei d'Informàtica.

S'ha optat  per  l'establiment  d'una estructura simple basada en variacions en funció de la
tipologia d'usuari, deixant llibertat a cada Servei perquè estableixi, tant les tarifes bàsiques
com les diferències tarifàries entre les diferents tipologies d'usuaris, de manera que l'única
cosa que es determina són aquestes últimes.

El  principi  bàsic  de  l'elaboració  de  les  propostes de tarifes  serà  la  de l'establiment  d'una
tarifa bàsica, que s'acostarà al preu real de cost i inclourà el marge addicional que permeti
un  finançament  adequat  del  Servei.  A  aquesta  tarifa  bàsica  correspondrà  l'aplicació  de
descomptes,  en  funció  de  la  categoria  de  l'usuari,  les  quals  es  defineixen  tot  seguit.

En qualsevol cas, i en aplicació del principi de transparència informativa, en el moment de
la  facturació  es  farà  explícita  aquesta  tarifa  bàsica  i  el  descompte  aplicat  en  virtut  de  la
categoria de l'usuari.

Tipologies d'usuari

Les  categories  d'usuaris  estan  ordenades  segons  les  tarifes  a  aplicar,  de  major  (tarifa
bàsica) a menor.

-Usuaris externs: No pagat a través d'un centre de cost UAB ni pertanyent a
l'Esfera UAB: empreses i entitats sense ànim de lucre
-Usuaris de l'Esfera i usuaris interns però pagat a través d'un centre de cost
de Convenis i/o de Facturació
-Usuaris  interns,  pagat  amb  centre  de  cost  UAB  tret  dels  esmentats
anteriorment:  Recerca  finançada  amb  Projectes  d'investigació  per
convocatòries  competitives,  Microempreses (spin-off  en  incubació)  i  Serveis
de la UAB i Docència: Pressupost de docència de Departaments i/o Centres.

 Consell de Govern

Acord 88/2003, de 27 de novembre, pel qual s'acorda modificar, de forma transitòria fins a l'aprovació
del  nou  Reglament  del  Consell  de  Govern,  l'Annex  de  la  Normativa  de  composició  i  elecció  dels
membres de les Comissions del Consell de Govern, aprovada pel Consell de Govern en data 27 de juny
de  2002  que,  amb  les  modificacions  introduïdes,  queda  redactat  de  la  manera  següent:

ANNEX SOBRE LA COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS DEL CONSELL DE GOVERN

Comissió d'Ajut a l'Estudi
El/la  vicerector/a  d'Estudiants  i  de  Promoció  Cultural,  que  la  presideix
El/la delegat/da del rector per a Estudiants
1 membre del Consell Social
3 professors/res (dos dels quals com a mínim han de ser del Consell de Govern) 
El/la  president/a  del  Consell  d'Estudiants  o  una  persona  designada  pel  col.lectiu
d´estudiants claustrals
2 estudiants (un com a mínim del Consell de Govern)
El/la vicegerent/a d'Afers Acadèmics 
1  representant  de la  Junta  de  Personal Docent i Investigador (amb veu  i  sense  vot)
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Comissió d'Avaluació i Control del Professorat
El/la  vicerector/a  de  Professorat  i  de  Personal  d'Administració  i  Serveis,  que  la  presideix
El/la vicerector/a d'Afers Acadèmics 
El/la vicerector/a d'Estudiants i de Promoció Cultural
8  professors/es  (quatre  dels  quals,  com  a  mínim,  han  de  ser  membres  del  Consell  de
Govern.  D'aquests  quatre,  un  com  a  mínim  ha  de  ser  degà  i  un  altre  director  de
departament)
5 estudiants (membres del Claustre General, dos dels quals, com a mínim, del Consell de
Govern)
El/la vicegerent/a d'Afers Acadèmics (amb veu i sense vot)
1  representant  de  la  Junta  de  Personal  Docent  i  Investigador  (amb  veu  i  sense  vot)
El/la  delegat/delegada  del  rector  per  a  l´Oficina  de  Planificació  i  de  Qualitat

Comissió de Convalidacions
El/la  vicerector/a  d'Estudiants  i  de  Promoció  Cultural,  que  la  presideix
1 professor/a de cada centre, inclosos els adscrits.

Comissió de Doctorat
El/la  vicerector/a  de  Doctorat  i  de  Formació  continuada,  que  la  presideix
El/la vicerector/a d´Investigació
12  professors/es,  (dels  quals,  almenys  dos,  per  a  cadascun  dels  quatre  camps  científics
següents:  Ciències  Experimentals  i  Tecnologies,  Ciències  de  la  Salut,  Ciències  Socials  i
Ciències Humanes)
Director/a de l'Escola de Postgrau
El/la vicegerent/a d'Afers Acadèmics (amb veu i sense vot)
2 estudiants de Tercer Cicle, membres del Claustre General

Comissió d'Economia i Serveis
El/la vicerector/a d'Economia, que la presideix
El/la  delegat/da  del  rector  per  al  PAS  i  la  relació  amb  els  agents  socials
8  professors/es  (tres  dels  quals,  com  a  mínim  del  Consell  de  Govern)
2 estudiants (un com a mínim, del Consell de Govern )
2  PAS  (membres  del  Claustre  General,  un  dels  quals,  com  a  mínim,  del  Consell  de
Govern)
El/la gerent/a o persona en qui delegui
1  representant  de  la  Junta  de  Personal  Docent  i  Investigador  (amb  veu  i  sense  vot)
1  representant  de  la  Junta  de  Personal  Funcionari  (amb  veu  i  sense  vot)
1 representant del Comitè d'Empresa (amb veu i sense vot)

Comissió d'Investigació
El/la vicerector/a d'Investigació, que la presideix
El/la vicerector/a de Projectes Estratègics
5 professors/es (dels camps de les Ciències Experimentals i Tecnologies i de les Ciències
de la Salut, un dels quals, com a mínim, del Consell de Govern)
5 professors/es (dels  camps de les Ciències Socials  i  de les Ciències Humanes,  un dels
quals, com a mínim, del Consell de Govern)
1  estudiant  (de  tercer  cicle,  membre  del  Claustre  General  o  del  Consell  de  Govern)
El/la vicegerent/a d'Afers Econòmics (amb veu i sense vot)
1  representant  de  la  Junta  de  Personal  Docent  i  Investigador  (amb  veu  i  sense  vot)

Comissió d'Ordenació Acadèmica
El/la vicerector/a d´Afers Acadèmics, que la presideix
El/la vicerector/a de Doctorat i de Formació Continuad
El/la vicerector/a de Professorat i de PAS
El/la vicerector/a d'Estudiants i de Promoció Cultural
El/la delegat/a del rector per a l'Oficina de Planificació i de Qualitat
8  professors/es  (quatre  dels  quals,  com  a  mínim,  han  de  ser  membres  del  Consell  de
Govern. Entre aquests quatre, ha d´haver-hi almenys un degà i un director de departament)
4 estudiants (dos com a mínim, dl Consell de Govern)
El/la vicegerent/a d'Afers Acadèmics (amb veu i sense vot)
1  representant  de  la  Junta  de  Personal  Docent  i  Investigador  (amb  veu  i  sense  vot)

Comissió de Política Lingüística
El/la secretari/ària general, que la presideix
El/la  vicerector/aa  de  Relacions  Exteriors  i  de  Cooperació  Interuniversitària
4 professors/es (dels camps de les Ciències Experimentals i Tecnologies i de les Ciències
de la Salut, un dels quals, com a mínim, degà/na)
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4 professors/es (dels  camps de les Ciències Socials i de les Ciències Humanes,  un dels
quals, com a mínim, degà/na)
2 estudiants (un com a mínim del Consell de Govern)
1 PAS (del Claustre General)
El/la cap del Gabinet de Llengua Catalana
El/la director/a del Servei d'Idiomes Moderns
El/la vicegerent/a d'Afers Acadèmics (amb veu i sense vot)
1  representant  de  la  Junta  de  Personal  Docent  i  Investigador  (amb  veu  i  sense  vot)

Comissió de Professorat
El/la  vicerector/a  de  Professorat  i  de  Personal  d'Administració  i  Serveis,  que  la  presideix
El/la vicerector/a d'Afers Acadèmics 
8  professors/es  (quatre  dels  quals,  com  a  mínim,  han  de  ser  membres  del  Consell  de
Govern.  Entre  els  8  professors  ha  d'haver-hi  dos  degans  o  directors  d'escola,  un  dels
camps de Ciències Experimentals i Tecnologies o de les Ciències de la Salut, i un dels de
les  Ciències  Humanes  o  de  les  Ciències  Socials,  i  dos  directors  de  departaments  dels
camps complementaris als dels degans o directors d'escola escollits
El/la delegat/a del rector per a l´Oficina de Planificació i de Qualitat
1 estudiant (del Consell de Govern)
1  representant  de  la  Junta  de  Personal  Docent  i  Investigador  (amb  veu  i  sense  vot)

Comissió de Relacions Internacionals
El/la vicerector/a de Relacions Internacionals, que la presideix
5 professors/es (dels camps de les Ciències Experimentals i Tecnologies i de les Ciències
de la Salut, un dels quals, com a mínim, del Consell de Govern)
5 professors/es (dels  camps de les Ciències Socials  i  de les Ciències Humanes,  un dels
quals, com a mínim, del Consell de Govern)
3 estudiants (un com a mínim del Consell de Govern)
1 PAS (del Claustre General o del Consell de Govern)
1  representant  de  Junta  de  personal  docent  i  investigador  (amb  veu  i  sense  vot)

Acord  89/2003,  de  27  de  novembre,  pel  qual  s'acorda  delegar,  amb  caràcter  provisional  fins  a
l'aprovació del nou Reglament de Consell de Govern, en la Comissió de Professorat la competència de
ratificar la proposta de composició de la comissió que resol els concursos per a la provisió de places dels
cossos docents universitaris i la proposta de perfil docent i investigador presentada pel Departament, per
a les places comunicades fins ara al Consejo de Coordinación Universitaria.

Acord  90/2003,  de  27  de  novembre,  pel  qual  s'acorda  designar  el  senyor  Juan  Manuel  Gómiz
Rodríguez,  personal  d'administració  i  serveis,  com  a  representant  del  Consell  de  Govern  al  Consell
Social de la UAB.

Acord 91/2003, de 27 de novembre, pel qual s'aprova la proposta de modificació de l'article 75 de la
Normativa  de  Doctorat  en  relació  a  l'atorgament  dels  premis  extraordinaris  de  doctorat,  que  queda
redactat en els termes següents:

Article 75 

1. L'adjudicació dels premis es farà, com a màxim, una vegada cada curs acadèmic. S'hi
podran  considerar  totes  les  tesis  qualificades  amb  un  "apte  cum  laude"  o  un  "excel·lent
cum  laude"  sense  necessitat  que  el  doctorat  o  la  doctorada  ho  sol·liciti.

2. Els premis extraordinaris es concediran per departaments o per programes de doctorat,
segons  el  que  determinin  en  cada  cas  les  comissions  executives  o  els  òrgans  decisoris
equivalents dels departaments implicats.

3.  Cada  departament  o  programa  podrà  atorgar  un  premi  per  cada  vuit  tesis  llegides.

4. En programes interuniversitaris, la concessió de premis extraordinaris estarà lligada a la
universitat en la qual s'hagi inscrit la tesi.

Acord 92/2003, de 27 de novembre, pel qual s'aprova el canvi de nom del Departament de Psicologia
de  l'Educació  pel  de  Departament  de  Psicologia  Bàsica,  Evolutiva  i  de  l'Educació.

Acord 93/2003, de 27 de novembre, pel qual s'acorda aprovar la participació de la UAB en la creació
de l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals com a institut interuniversitari i, en conseqüència, prendre
els acords següents:

PRIMER.- D'acord amb el que disposen els articles 10 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de
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desembre,  d'Universitats  (LOU)  i  23 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer,  d'universitats  de
Catalunya  (LUC),  aprovar  la  proposta  de  creació  d'un  institut  interuniversitari  de  recerca
conjuntament amb la Universitat  de Barcelona, la Universitat  Politècnica de Catalunya, la
Universitat  Pompeu  Fabra,  la  Fundació  per  a  la  Universitat  Oberta  de  Catalunya  i  la
Fundació CIDOB, d'acord amb el  que es va establir  en el  conveni de col·laboració signat
entre  les  esmentades  entitats  el  19  de  juliol  de  2002,  que  es  dirà  Institut  Barcelona
d'Estudis Internacionals (IBEI).

Les finalitats de l'Institut seran les següents:

1. Ser un centre de prestigi i excel·lència i un referent de primera línia en l'àmbit de l'estudi
de les relacions internacionals, un centre que prepari les persones expertes que reclama la
concepció global  en les  relacions internacionals i  que faci  de Barcelona un pol  d'atracció
internacional en aquest àmbit.

2.  Amb  la  creació  d'aquest  centre  també  es  persegueixen  els  següents  objectius  més
específics:

a. La creació d'una plataforma de caràcter obert i del més alt nivell acadèmic,
un fòrum de recerca i formació.

b. La integració del coneixement acadèmic i universitari amb el que prové del
món  empresarial  i  l'experiència  en  la  pràctica  governamental  i  institucional.

c. La voluntat de servei públic i  de donar resposta a la demanda de recerca
que emani  del  seu entorn,  tant  públic  com privat.  És a dir,  una recerca que
respongui  a  les preocupacions de les  institucions públiques i  privades i  que
es  dissemini  entre  una  audiència  àmplia  interessada  pels  afers
internacionals.

d.  La  identificació  i  desenvolupament  de  programes  de  treball  vinculats  a
iniciatives  institucionals  i  empresarials,  a  les  quals  dota  de  perspectiva
analítica  i  metodològica,  mantenint  els  principis  i  objectius  d'excel·lència
acadèmica.

e. L'oferta d'una formació de postgrau que combini l'excel·lència acadèmica i
l'orientació  pràctica,  incorporant  també  oportunitats  educatives  per  aquells
que  ja  desenvolupen  la  seva  activitat  professional  en  relació  amb  temes
internacionals.

f.  La  concreció  de  l'oferta  educativa  en  programes  d'estudis  internacionals
interdisciplinaris especialitzats en àrees funcionals i en estudis regionals, que
incorporin plenament el coneixement de l'economia i dels idiomes estrangers.

SEGON.-  Crear  una  Fundació  que  es  dirà  Institut  Barcelona  d'Estudis  Internacionals,
Fundació  privada  que,  d'acord  amb  l'article  23  de  la  LUC,  esdevingui  institut
interuniversitari  i  es  regeixi  pels  seus  estatuts  assumint  expressament  els  compromisos
que consten en els mateixos.

La Fundació serà constituïda per la Universitat  de Barcelona, la Universitat Autònoma de
Barcelona,  la  Universitat  Politècnica  de  Catalunya,  la  Universitat  Pompeu  Fabra,  la
Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya i la Fundació CIDOB, que apareixeran
com a fundadors.

El  fons  fundacional  de  30.000  euros  serà  aportat  per  la  Fundació  CIDOB.

TERCER.-  Autoritzar  el  rector  de  la  Universitat  Autònoma  de  Barcelona  perquè  en
representació d'aquesta universitat:

1.  Formalitzi  la  constitució  i  aprovi  els  Estatuts  de  l'Institut  Barcelona  d'Estudis
Internacionals, fundació privada i accepti el càrrec de patró.

2. Realitzi davant de qualsevol autoritat, organisme o entitat, sigui públic o privat, qualsevol
acte  que  l'apoderat  consideri  necessari  per  assegurar,  des  de  la  perspectiva  formal  i
segons  els  acords  pactats,  la  constitució  notarial  i  el  registre  públic  de  la  fundació  i
l'aprovació  de  l'institut  interuniversitari  pel  Departament  d'Universitats,  Recerca  i  Societat
de la Informació.
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3.  Concorri  davant notari  per  a  la formalització dels acords anteriors i,  si  fos  necessari,
rectifiqui  els  defectes  o  les  omissions  que  eventualment  s'hagin  pogut  advertir  i  pugui
introduir, si s'escau, modificacions i esmenes no substancials.

QUART.- Elevar aquests acords al Consell Social.

Acord 94/2003, de 27 de novembre, pel qual es nomenen membres del Comitè de Bioseguretat de la
UAB els professors següents: Jordi Barbé García, Mariano Domingo Álvarez, Xavier Gabarrell Durany,
Enric Querol Murillo i Armand Sánchez Bonastre.

Acord 95/2003, de 27 de novembre, pel qual s'aprova l'autorització d'un nom específic (ANE) al Grup
d'Antropologia i Història de la Construcció d'Identitats Socials i Polítiques.

Acord  96/2003,  de  27  de  novembre,  pel  qual  s'acorda,  a  proposta  del  Departament  de  Pedagogia
Aplicada,  atorgar  els  premis  extraordinaris  de  doctorat  als  senyors/senyores:  M.  Carme  Armengol
Asparó,  Mónica  Feixas  Condom,  Mercè  Jariot  Garcia,  Antoni  Navío  Gámez  i  Carme  Ruiz  Bueno.

Comissió d'Avaluació i Control del Professorat

Acord  3/2003,  de  13  de  novembre,  pel  qual  s'informa  favorablement  de  l'adaptació  del  Manual
d'Avaluació  Docent  del  Professorat  als  suggeriments  per  part  de  l'AQU  Catalunya per  a  la  certificació
provisional, i elevar la proposta al Consell de Govern.

Acord  4/2003,  de  13  de  novembre,  pel  qual  es  resolen  les  sol·licituds  d'ajuts  per  a  l'aprenentatge
d'idiomes per al curs acadèmic 2002-2003.

Comissió de Convalidacions 

Acord  17/2003,  de  21  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  resoldre  les  sol·licituds  de  convalidacions
presentades.

Acord 18/2003, de 21 de novembre, pel qual s’informa sobre els recursos presentats contra acords de
la Comissió de Convalidacions.

Comissió de Doctorat

Acord  32/2003,  de  19  de  novembre,  pel  qual  es  nomenen els  membres de  la  Comissió  de  Doctorat
Permanent per al curs acadèmic 2003-2004, que tot seguit s'indiquen:

-De l'àmbit de les Ciències de la Salut, el doctor Jesús Piedrafita Arilla
-De l'àmbit de les Ciències Socials, la doctora Teresa Velázquez García-Talavera
-De l'àmbit de les Ciències Experimentals, el doctor Josep Antoni Grifols Gras
-De l'àmbit de les Ciències Humanes, el doctor Juan Carlos Rubio Martínez.

Acord 33/2003, de 19 de novembre, pel qual es ratifica el programa de doctorat Empresa i Dret Penal,
aprovat  per  la  Permanent  de  la  Comissió  de  Doctorat  el  dia  24  d'octubre  de  2003.

Acord  34/2003,  de  19 de novembre,  pel  qual  s'informa favorablement  la  modificació  de la  concessió
dels  premis  extraordinaris  de  doctorat  i  elevar-la  al  Consell  de  Govern  per  a  la  seva  aprovació.

Acord 35/2003, de 19 de novembre, pel qual s'aprova la modificació del calendari de presentació de les
propostes de programes de doctorat, per al curs acadèmic 2004-2005.

Acord 36/2003, de 19 de novembre, pel qual s'aprova el calendari de presentació de les propostes de
programes de Doctorat, per al curs acadèmic 2005-2006.

Acord  37/2003,  de  19  de  novembre,  pel  qual  s'accepta  com  a  afiliació  a  la  UAB,  a  efectes  de  la
presentació  de  tesis  doctorals  com  a  compendi  de  publicacions,  la  pertinença  a  centres  que  estiguin
inclosos en l'Esfera UAB.

Acord 38/2003, de 19 de novembre, pel qual s'accepta la renúncia d'un director de tesi doctoral.
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Comissió d'Economia i Serveis 

Acord 10/2003, de 26 de novembre, pel qual s'informa favorablement de la proposta de línies generals
del Pressupost per a l'any 2004 i elevar-la al Consell de Govern.

Acord 11/2003, de 26 de novembre, pel qual s'aproven les modificacions de crèdit del Pressupost de
l'any de 2003, a 30 de setembre.

Comissió de Política Lingüística

Acord  4/2003,  de  13  de  novembre,  pel  qual  es  resol  la  convocatòria  d'ajuts  per  a  projectes  de
dinamització lingüística.

Acord  5/2003,  de  13  de  novembre,  pel  qual  s'aprova  la  convocatòria  d'ajuts  per  a  projectes  de
dinamització lingüística per a l'any 2004, que tot seguit es transcriu:

CONVOCATÒRIA  D'AJUTS  A  PROJECTES  DE  DINAMITZACIÓ  LINGÜÍSTICA.  ANY
2004
[L'import destinat a aquesta convocatòria és de 2.400 €]

L'objectiu d'aquesta convocatòria és fomentar l'elaboració de projectes que contribueixin a
dinamitzar  l'ús  de  la  llengua  catalana  a  la  Universitat  Autònoma  de  Barcelona.

1. Requisits de les persones sol·licitants
Poden  presentar  sol·licituds  per  a  aquesta  convocatòria  tot  l'alumnat,  el  professorat,  el
personal investigador i el personal d'administració i serveis de la Universitat Autònoma de
Barcelona.

2. Destinació dels ajuts
Els  ajuts,  que  com a  màxim seran  de  600 €,  es  poden destinar  als  conceptes següents:
2.1 Edició del material elaborat o de material per a difondre el projecte entre la comunitat
universitària.
2.2 Despeses derivades de col·laboracions o serveis externs.
2.3 Assessorament lingüístic, correcció o traducció al català del material elaborat, per part
del Gabinet de Llengua Catalana de la UAB.

3. Priorització
Es prioritzaran els projectes següents:
3.1 Els que promoguin l'ús de la llengua catalana a la Universitat.
3.2 Els que s'adrecin a un nombre ampli de destinataris.
3.3 Els que comportin una millora en l'ús del català en la docència, la recerca o la gestió
universitàries.

4. Documents que cal aportar
L'imprès de sol·licitud, que es pot recollir a la Secretaria General.

5. Termini de presentació de sol·licituds
Aquesta  convocatòria  té  un  termini  obert  durant  tot  l'any  2004.  Les  sol·licituds  s'han  de
presentar a la Secretaria General.

6. Resolució
La Comissió de Política Lingüística resoldrà la convocatòria com a mínim un cop cada tres
mesos. La Comissió es reserva el dret, un cop vistos els projectes presentats, de declarar
la  convocatòria  deserta  o  augmentar  l'import  màxim  destinat  a  un  projecte.

7. Publicitat
En  la  publicitat  i  en  cada  exemplar  del  material  elaborat,  s'hi  ha  de  fer  constar  la
col·laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Acord 6/2003, de 13 de novembre, pel qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per a la redacció de tesis
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doctorals per a l'any 2004, que tot seguit es transcriu:

CONVOCATÒRIA D'AJUTS PER A REDACTAR TESIS DOCTORALS EN CATALÀ. ANY
2004
[L'import destinat a aquesta convocatòria és de 6.000 €] 

L'objectiu  d'aquesta  convocatòria  és  fomentar  la  redacció  de  tesis  doctorals  en  llengua
catalana  a  la  Universitat  Autònoma  de  Barcelona,  com  també  assegurar  la  qualitat
lingüística de les tesis en català.

1. Requisits de les persones sol·licitants
Poden  presentar  sol·licituds  per  a  aquesta  convocatòria  totes  les  persones  que  siguin
estudiants de postgrau de la Universitat Autònoma de Barcelona.

2. Destinació dels ajuts
2.1 Els ajuts es destinaran a subvencionar les despeses derivades de la correcció de les
tesis doctorals.
2.2 El Gabinet de Llengua Catalana gestionarà la correcció de les tesis (tarifes, correctors,
etc.).

3. Documents que cal aportar
3.1 L'imprès de sol·licitud, que es pot recollir a la Secretaria General.
3.2 Una certificació que acrediti que s'ha inscrit la tesi.

4. Termini de presentació de sol·licituds
4.1 Aquesta convocatòria és oberta durant tot l'any 2004.
4.2 Les sol·licituds s'han de presentar a la Secretaria General.

5. Resolució
5.1 La Comissió de Política Lingüística resoldrà la convocatòria com a mínim un cop cada
tres mesos.

NOMENAMENTS 

Institucionals 

Resolució del rector d'1 de novembre de 2003, per la qual es nomena el senyor Joan Carbonell Manils
vicerector d'Estudiants i de Promoció Cultural.

Facultats i Escoles Universitàries 

Resolució  del  rector  d'1  de  novembre  de  2003,  per  la  qual  es  nomena  la  senyora  Doris  Ensinger
coordinadora d'Intercanvis de la Facultat de Traducció i d'Interpetació.

Resolució del rector d'1 de novembre de 2003, per la qual es nomena la senyora Dolors Udina Abelló
sotscoordinadora d'Intercanvis de la Facultat de Traducció i d'Interpetació.

Resolució  del  rector  d'1  de  novembre de  2003,  per  la  qual  es  nomena el  senyor  Frank  Robert  Rich
coordinador de la Llicenciatura d'Història de la Facultat de Filosofia i Lletres.

Resolució del rector d'1 de novembre de 2003, per la qual  es nomena el  senyor Joaquim Pera Isern
sotscoordinador de la Llicenciatura d'Història de la Facultat de Filosofia i Lletres. 

Departaments 

Resolució del rector d'1 de novembre de 2003, per la qual es nomena el senyor Vicente Lull Santiago
director del Departament d'Antropologia Social i de Prehistòria.

Resolució  del  rector  d'1  de  novembre  de  2003,  per  la  qual  es  nomena  la  senyora  Maria  Valdés
Gázquez secretària del Departament d'Antropologia Social i de Prehistòria.

Resolució  del  rector  d'1  de novembre de 2003,  per  la  qual  es  nomena el  senyor Joaquím M.  Molins
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López-Rodó  coordinador de  Tercer  Cicle del Departament de Ciència Política  i  de  Dret Públic.

Resolució del rector d'1 de novembre de 2003, per la qual es nomena la senyora Dolors Català Guitart
coordinadora  de  Tercer  Cicle  del  Departament  de  Filologia  Francesa  i  Romànica.

CONVENIS

(Convenis que han finalitzat el procés de signatura per les parts durant el mes de novembre).

Marcs de col·laboració 

Conveni, de 10 de setembre de 2003, entre la UAB i l'Amministrazione Provinciale di Nuoro, Sardenya,
Itàlia,  per  a  la  col·laboració  docent  i  investigadora  en  matèria  de  diversos  àmbits  acadèmics.

Conveni,  de  18  de  setembre  de  2003,  entre  la  UAB  i  National  Taiwan  University  de  col·laboració
acadèmica.

Conveni, de 17 de novembre de 2003, entre la UAB i l'Institut de Recerca Tecnologia Agroalimentàries
(IRTA)  de  col·laboració  en  els  camps  de  la  investigació,  la  tecnologia  i  la  formació.

Conveni,  de  17  de  novembre  de  2003,  entre  la  UAB  i  la  Universidade  de  Brasilia  de  cooperació  i
intercanvi tecnicocientífic i cultural. 

Conveni,  de  24  de  novembre  2003,  entre  la  UAB  i  l'Université  de  Laval,  Québec  (Canadà)  de
col·laboració acadèmica.

En matèria específica 

Conveni,  d'11  de  juny  de  2003,  entre  la  UAB  i  la  Fundación  Laboral  de  la  Construcción  per  a
l'organització del màster en Formació de Formadors i un curs monogràfic.

Conveni,  d'1  de  juliol  de  2003,  entre  la  UAB  i  Arola  Editors  per  a  l'edició  conjunta  de  la  col·lecció
Camaleó de traduccions originals.

Conveni,  d'11 de juliol  de 2003, entre la UAB i  Reprogenetics i  Preimplantation Genetic Diagnosis of
Reprogenetics per a la realització d'activitats en relació amb la reproducció humana assistida. 

Conveni, de 28 de juliol de 2003, entre la UAB i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques
i  el  Departament  de  Medi  Ambient  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  per  al  desenvolupament  i
implementació  d'un  sistema  d'informació  local  per  a  la  gestió  de  la  zona  costanera  a  Catalunya
(Coastal-LIS) del Projecte EUROSION.

Conveni, de 29 de juliol de 2003, entre la UAB i Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme,
Consorci  de  Promoció  Comercial  de  Catalunya  (COPCA),  Cambres  Oficials  de  Comerç  i  Indústria  de
Manresa, de Sabadell, de Terrassa l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials de Manresa -Fundació
Universitària  del  Bages-,  per  a  la  realització  del  programa  Borsa  de  Professionals  en  Comerç
Internacional. 

Conveni,  d'1  de  setembre  de  2003,  entre  la  UAB  i  el  Departament  de  Justícia  i  d'Interior  de  la
Generalitat de Catalunya, per a la realització d'un màster i una diplomatura de postgrau en criminologia i
execució penal. 

Conveni,  de 15 de setembre de 2003, entre la UAB i  el Patronat de la Música de Badalona per a la
realització de les diplomatures de postgrau en Composició Músical i en Música de Cambra. 

Addenda,  de  8  d'octubre  de  2003,  entre  la  UAB  i  la  Direcció  General  de  Seguretat  Ciutadana  al
conveni de cessió del dret d'ús d'aules i equipaments per les proves dels mossos d'esquadra, signat en
data 1 d'octubre de 2001. 

Conveni, de 10 d'octubre de 2003, entre la UAB i el Servei Català de Trànsit per al Desenvolupament
d'un curs per a l'obtenció del certificat d'aptitud de professor de formació viària 2003-2004. 

Conveni, de 17 d'octubre de 2003, entre la UAB i l'Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud per a
l'ús del mètode ISTAS-20 d'avaluació del ric psicosocial en el treball. 

Conveni, de 20 d'octubre de 2003, entre la UAB i la Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis
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Avaçats (ICREA) per al desenvolupament d'actuacions de Recerca.

Conveni, de 23 d'octubre de 2003, entre la UAB i Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la
Informació;  les  Universitats  de  Barcelona,  Politècnica  de  Catalunya,  Pompeu  Fabra,  Girona,  Lleida,
Rovira  i  Virgili,  Oberta  de  Catalunya;  l'Associació  Catalana  d'Entitats  de  Recerca,  Serveis  Públics
Electrònics  (CAT365);  l'Agència  Catalana  de  Certificació  i  el  Consorci  Centre  de  Supercomputació  de
Catalunya, per a promoure l'ús de la signatura electrònica en el si de les institucions i  la creació d'una
autoritat de certificació comuna (certificació digital). 

Conveni, de 30 d'octubre de 2003, entre la UAB, el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de
la Informació (DURSI) i la Fundació ASCAMM per a posar en pràctica una experiència pilot adreçada a
la  detecció  de  tecnologies  potencialment  interessants  per  alguns  sectors  industrials,  i  aconseguir  una
millor capilaritat d'aquestes i dels coneixements generats en el sí de les universitats. 

Conveni, de 31 d'octubre de 2003, entre la UAB i el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de
la Informació, per al desenvolupament del Pla Serra Hunter de professorat contractat permanent per al
curs acadèmic 2003-2004.

Conveni, de 17 de novembre de 2003, entre la UAB i l'Institut de Recerca Tecnologia Agroalimentàries
(IRTA) per a l'establiment de la unitat de cunicultura en els campus de la UAB.

Conveni, de 17 de novembre de 2003, entre la UAB i l'Institut de Recerca Tecnologia Agroalimentàries
(IRTA) per a establir col·laboracions en recerca en animals bovins.

Conveni,  de  25  de  novembre  de  2003,  entre  la  UAB  i  l'Il·lustre  Col·legi  d'Advocats  de  Barcelona
(ICAB), per a la realització del Primer Congrés sobre "Dret i Animals" i preparació d'un projecte de codi
de legislació relativa a la protecció dels drets dels animals.

Conveni,  de  27  de novembre de  2003,  entre  l'Université  de Laval,  Québec (Canadà)  per  al  Protocol
d'intercanvi d'estudiants en el marc del perfil internacional.

ALTRES RESOLUCIONS DEL RECTOR

Resolució de 3 de novembre de 2003, per la qual s'autoritza al vicerector d'Estudiants i  de Promoció
Cultural  per  a  la  signatura  de  la  resolució  de  les  reclamacions  presentades  per  l'alumnat  d'estudis  de
primer i/o segon cicle que depassin l'àmbit de les funcions dels centres i de l'Àrea d'Afers Acadèmics de
la Universitat Autònoma de Barcelona.

Resolució  de  3  de  novembre  de  2003,  per  la  qual  s'encarreguen  al  vicerector  d'Estudiants  i  de
Promoció  Cultural  les  funcions  corresponents  al  president  de  la  Comissió  de  Convalidacions.

Resolució  d'11  de  novembre  de  2003,  per  la  qual  es  crea  una  Comissió  de  l'equip  de  govern  per  a
l'estudi  de  la  proposta  de  divisió  de  la  Facultat  de  Ciències  de  la  UAB  i  la  creació  d'una  Facultat  de
Biociències.

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

Convocatòries

Resolució de 4 de novembre de 2003, per la qual  es convoca una plaça de Tècnic/a Mitjà/ana, amb
destinació al Servei d'Activitat Física (Contractació temporal).

Resolució  de  7  de  novembre de  2003,  per  la  qual  es  convoca una plaça per  a  accedir  a  l'escala  A,
Tècnic/a Superior de suport a la recerca, pel sistema de concurs (DOGC núm. 4021, d'1 de desembre de
2003).

Resolució de 10 de novembre de 2003, per la qual es convoca una plaça de Tècnic/a Mitjà/ana, amb
destinació a l'Oficina de Planificació i Qualitat (Contractació temporal).

Resolució  de  10  de  novembre  de  2003,  per  la  qual  es  convoca  una  plaça  de  laborant  (oficial  1a
laboratori/tècnic  especialista  de  laboratori),  amb  destinació  al  Departament  de  Bioquímica  i  Biologia
Molecular i Laboratoris Integrats de la Facultat de Ciències.
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Resolució de 14 de novembre de 2003, per la qual es convoquen places de substitucions d'Oficial de
Primera, amb destinació al Servei d'Estabulari.

Resolució de 14 de novembre de 2003, per la qual es convoquen places de substitucions d'Oficial de
Primera,  amb  destinació  a  diferents  serveis  i  a  laboratoris  de  pràctiques  docents  i  de  recerca.

Resolució de 17 de novembre de 2003, per la qual es convoca una plaça d'administratiu/va (nivell 18)
amb destinació al Servei Assistencial de Salut.

Resolució de 17 de novembre de 2003, per la qual es convoca una plaça d'administratiu/va de gestió
acadèmica  (nivell  20),  amb destinació  a  la  Gestió  Acadèmica  i  de  Suport  Logístic  de  l'Escola  Tècnica
Superior d'Enginyeria.

Resolució de 25 de novembre de 2003, per la qual es convoca una plaça de tècnic/a especialista de
producció artística, amb destinació al Centre de les Arts-Cultura en Viu.

Resolució  de  25  de  novembre  de  2003,  per  la  qual  es  convoca  una  plaça  de  tècnic/a  especialista
d'equipaments  tècnics  de  cultura,  amb  destinació  al  Centre  de  les  Arts-Cultura  en  Viu.

Resolucions de convocatòries 

Resolució de la cap d'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 19 de novembre de 2003,
per  la  qual  s'atorga a la  senyora Sílvia  Broncons Fabrella,  la  plaça de tècnica superior  de suport  a  la
recerca  (amb  caràcter  interí),  amb  destinació  al  Servei  de  Proteòmica  i  Bioinformàtica  de  l'Institut  de
Biotecnologia i Biomedicina.

Resolució de la cap d'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 21 de novembre de 2003,
per la qual es fa pública la llista per ordre de prelació per a cobrir possibles substitucions de Mestres a
l'Escola  Bressol  "Gespa"  de  l'Administració  de  centre  de  Ciències  de  l'Educació.

DISPOSICIONS D'INTERÈS PER A LA UAB 

Disposicions Estatals 

Resolució, de 9 d'octubre de 2003, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, per la
qual  es  fa  públic  el  nomenament  de  les  Comissions  Titulars  i  Suplents  de  les  proves  d'habilitació
nacional,  convocades per la Resolució de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria de
13 de març de 2003. (BOE núm. 273, de 14 de novembre de 2003).

Resolució de 27 d'octubre de 2003, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, per la
qual  es  fa  pública  la  relació  de  candidats  habilitats  per  al  cos  de  catedràtics  d'universitat,  àrea  de
coneixement  de  Fisiologia,  per  a  concórrer  a  concursos  d'accés  a  cossos  de  funcionaris  docents
universitaris. (BOE núm. 282, de 25 de novembre de 2003).

Resolució  de  31  d'octubre  de  2003,  de  la  Secretaría  General  del  Consejo  de  Coordinación
Universitaria,  per  la  qual  es  convoquen  proves  d'habilitació  nacional  que  faculten  per  a  concórrer  a
concursos  d'accés  a  cossos  de  catedràtics  d'universitat,  professors  titulars  d'universitat,  catedràtics
d'escoles universitàries i professors titulars d'escoles universitàries. 
(BOE núm. 282, de 25 de novembre de 2003).

Ordre CTE/318/2003, de 12 de novembre, per la qual es regulen les bases, el règim d'ajuts i la gestió
del Pla Nacional d'Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica, en la part dedicada
al  Foment  de  l'Investigació  Tècnica.  (BOE  núm.  274,  de  14  de  novembre  de  2003).

Oficina de Coordinació Institucional
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