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CONSELL SOCIAL 
_____________________________________________________________________

Acord 3/2005, d'1 de març, pel qual s'aprova la despesa en concepte de la part variable del Plus Campus, Plus menjador
corresponent a l'any 2004.

Acord 4/2005, d'1 de març, pel qual s'aprova el règim de dietes dels membres del Consell Social.

COMISSIÓ ACADÈMICA DEL CONSELL SOCIAL
_____________________________________________________________________

Acord 20/2005, d'1 de març, pel qual es desestima un recurs de reposició presentat en relació a la convocatòria de
beques de matrícula corresponent al curs acadèmic 2004-2005.

Acord 21/2005, d'1 de març, pel qual s'informa favorablement del recurs de reposició presentat en relació a la
convocatòria de beques de col·laboració amb departaments per al curs acadèmic 2004-2005, i es dóna coneixement al
Ministerio de Educación y Ciencia.

CONSELL DE GOVERN
_____________________________________________________________________

Acord 11/2005, de 9 de març, pel qual s'acorda designar patrons de la Fundació Empresa i Ciència en representació de
la UAB als senyors: Diego Prior Jiménez, Carles Gispert Pellicer, Joan Cals Güells, Enric Ribas Mirangels i Jordi Caballé
Vilella, en substitució dels que n'han causat baixa.

Acord 12/2005, de 9 de març, pel qual s'acorda derogar la Normativa de Simultaneïtat d'Estudis, aprovada per la Junta
de Govern en la sessió de 20 de maig de 1999.

Acord 13/2005, de 9 de març, pel qual s'acorda aprovar el document Criteris per a l'obtenció del títol propi als alumnes
del pla pilot d'adaptació a l'EEES.

Acord 14/2005, de 9 de març, pel qual s'acorda aprovar el calendari acadèmico-administratiu per al curs 2005-2006.

Acord 15/2005, de 9 de març, pel qual s'acorda nomenar el doctor Lluís Puig Ferriol, com a professor emèrit de la UAB.
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Acord 16/2005, de 9 de març, pel qual s'acorda ratificar l'aprovació del Reglament del Departament de Geografia.

Acord 17/2005, de 9 de març, pel qual s'acorda suprimir el Servei de Taller de Mecànica i d'Electrònica.

Acord 18/2005, de 9 de març, pel qual s'acorda, a proposta del Departament de Geologia, atorgar el premi extraordinari
de doctorat durant els cursos acadèmics 1999/2000 a 2001/2002, al senyor Fidel Grandia Borràs.

Acord 19/2005, de 9 de març, pel qual s'acorda, a proposta del Departament de Patologia i de Producció Animals,
atorgar els premis extraordinaris de doctorat dels cursos acadèmics 1998/1999 i 1999/2000, a la senyora Pilar Folch
López i al senyor Josep Yuste Puigvert.

Acord 20/2005, de 9 de març, pel qual s'acorda, a proposta de la Facultat de Ciències, atorgar els premis extraordinaris
de titulació corresponents al curs acadèmic 2003/2004, a les senyores i als senyors següents:

Biologia
Óscar Expósito Tarres, Noelia Salvador Marcos, Noelia Urban Avellaneda i Raúl Burgos Castellanos

Biotecnologia
Verónica Jiménez Cenzano i Margarita Marín López

Bioquímica
Miquel Barceló Torns i Nereida Jiménez Menéndez

Ciències Ambientals
Miguel Ángel Martínez Boti, Eduardo González Sargas i Daniel de la Torre Vega

Estadística
Antonia Martos Sánchez i Xavi Franch Auladell

Física
Marta de Lasarte Rigueiro i Antonio Picon Álvarez

Geologia
Marta Mora Mayoral

Matemàtiques
Judit Abardia Bochaca i Marc Ávila Cañellas

Química
Nereida Jiménez Menéndez i David González Gálvez

Acord 21/2005, de 9 de març, pel qual s'acorda, a proposta de la Facultat de Ciències de la Comunicació, atorgar els
premis extraordinaris de titulació corresponents al curs acadèmic 2003/2004, a les senyores i als senyors següents:

Comunicació Audiovisual
Arola Cumeras Bantulas i Salvador Romero Calle

Periodisme
Laura Castillo López, Eva Funoll Guix, Miguel Herrada Gómez-Rodulfo, Maria Navarro Asin, Meritxell Sort Nosas i Ana
Villellas Ariños

Publicitat i Relacions Públiques
Vanessa García García i Francesca Soley Viñallonga

Documentació
Vicenç Allué Blanch i Patrícia Oliva Serrano

Acord 22/2005, de 9 de març, pel qual s'acorda, a proposta de la Facultat de Ciències de l'Educació, atorgar els premis
extraordinaris de titulació corresponents al curs acadèmic 2003/2004, a les senyores i als senyors següents:

Mestre/a Especialitat Llengua Estrangera
Laura Senar Pellicer i Marta Sans Truyol

Mestre/a Especialitat Educació Primària
Leonardo Caba Jiménez i Elisenda García Arias

Mestre/a Especialitat Educació Infantil
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Anna Bosch Ferrer, Silvia Subirana Parera i Cristina Córdoba Ramos

Mestre/a Especialitat Educació Física
Xavier Malo Pérez i Patricia Peñarroya Villalta

Mestre/a Especialitat Educació Especial
Ester Maria Cervero Martín

Mestre/a Especialitat Educació Musical
Cristina Masferrer Salazar i Jéssica Pérez Moreno

Educació Social
Ester Duarri Amills

Psicopedagogia
Raquel Ayala Carabajo i Elena Fernández Gordillo

Pedagogia
Lorea Martínez Pérez i Carmen Sánchez Lázaro

Acord 23/2005, de 9 de març, pel qual s'acorda, a proposta de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials,
atorgar els premis extraordinaris de titulació corresponents al curs acadèmic 2003/2004, a les senyores i als senyors
següents:

Economia
Cristina Corral Rubio, Xavier Fructuoso Recasens i Marco Antonio Martínez Sánchez

Administració i Direcció d'Empreses
Inmaculada Rodríguez Flores, Marc Gabarro Bonet, Oriol Pintor González, Isabel Mas Pares i Xavier Sala Casol

Acord 24/2005, de 9 de març, pel qual s'acorda, a proposta de la Facultat de Filosofia i Lletres, atorgar els premis
extraordinaris de titulació corresponents al curs acadèmic 2003/2004, a les senyores i als senyors següents:

Antropologia Social i Cultural
Sebastián D. Santos Petroff i Irene Masdeu Torruella

Filologia Anglesa
Maria Sabaté Dalmau i Anna Vidal López

Filologia Catalana
Ángeles Girona Martínez i Elisenda Serrano Munné

Filologia Clàssica
Albert Rodríguez Vilardell

Filologia Francesa
Elena Duarri Amillsi Judith Sastre Alaiz

Filologia Hispànica
Núria Calafell Sala i Albert Lloret Falo

Filosofia
Ana Borja Casas i Víctor M. Verdejo Aparicio

Geografia
Xavier Oliveras González i Núria Mira Pou

Història
Rubén Coleto Fernández, Marta Cuso Serra i Agnès Clavera Casadella

Història de l'Art
Montserrat Barniol López i Lourdes Romero López

Història i Ciència de la Música
Anna Maria Costal Fornells i Antonia M. Sureda Colombram

Humanitats
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Elena Carbonell Graells i Marc Plana Botey

Teoria de la Literatura i Literatura Comparada
Enrique Encabo Fernández i Iván Gómez García

Acord 25/2005, de 9 de març, pel qual s'acorda, a proposta de la Facultat de Psicologia, atorgar els premis extraordinaris
de titulació corresponents al curs acadèmic 2003/2004, a les senyores i als senyors següents:

Psicologia
Andone Sistiaga Berrondo, Lorena Fernández de la Cruz, Natalia Rodríguez Mas, Anna Carballo Márquez, Rubén
Antequera Tost i Laia Fonrodona Ricart

Logopèdia
Gloria Pujolrás Riera i Tania Puignou Santallusia

COMISSIÓ D'AJUT A L'ESTUDI
_____________________________________________________________________

Acord 1/2005, de 15 de març, pel qual s'aprova el document "El programa d'ajuts a l'estudi de la UAB".

Acord 2/2005, de 15 de març, pel qual s'aprova el pressupost de beques i ajuts i suport a l'estudi per al curs acadèmic
2005-2006.

Acord 3/2005, de 15 de març, pel qual s'aprova la convocatòria general d'ajuts de col·laboració amb la UAB per al curs
acadèmic 2005-2006

Acord 4/2005, de 15 de març, pel qual s'autoritza la cap de l'Àrea d'Afers Acadèmics per realitzar tots els actes
necessàries per al normal desenvolupament del procés de resolució d'adjudicació dels ajuts de col·laboració per al curs
acadèmic 2005-2006

Acord 5/2005, de 15 de març, pel qual s'aprova la convocatòria de beques "Pere Menal" per a estudiants de
Matemàtiques per al curs acadèmic 2005-2006. 

Acord 6/2005, de 15 de març, pel qual s'aprova la convocatòria de beques per a fer estudis a UAB Idiomes Campus per
al curs acadèmic 2005-2006.

Acord 7/2005, de 15 de març, pel qual s'aprova la convocatòria de beques per a fer cursos intensius d'idiomes durant
l'estiu 2005. 

Acord 8/2005, de 15 de març, pel qual s'autoritza la cap de l'Àrea d'Afers Acadèmics per a l'elaboració de la convocatòria
d'ajuts econòmics per a col·laborar en les enquestes per a l'avaluació de l'actuació docent del professorat de la UAB per al
curs 2005-2006, així com per realitzar els actes necessaris per al seu desenvolupament i resolució, amb la posterior
ratificació per part de la Comissió d'Ajut a l'Estudi. 

COMISSIÓ DE DOCTORAT
_____________________________________________________________________

Acord 2/2005, de 4 de març, pel qual s'aproven els programes de doctorat per al curs 2005-2006 següents:

- Programa de doctorat en Comunicació Audiovisual i Publicitat
- Programa de doctorat en Comunicació i Periodisme.

Acord 3/2005, de 4 de març, pel qual es ratifiquen els programes de doctorat per al curs 2005-2006, aprovats per la
Comissió Permanent de la Comissió de Doctorat, següents: 

- Programa de doctorat en Cirurgia
- Programa de doctorat en Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia
- Programa de doctorat en Psiquiatria i Psicologia Mèdica
- Programa de doctorat en Salut Pública i Metodologia de la Recerca Biomèdica
- Programa de doctorat en Exploració, Anàlisi i Modelització de Conques i Sistemes Orogènics
- Programa de doctorat en Quimilàser
- Programa de doctorat en Llengua i Cultures Romàniques
- Programa de doctorat en Antropologia Social i Cultural
- Programa de doctorat en Dret Públic. Les transformacions de l'Estat de Dret des de la perspectiva de la Filosofia del
Dret, el Dret Constitucional i el Dret Penal
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- Programa de doctorat en Relacions Internacionals i Integració Europea.

COMISSIÓ D'INVESTIGACIÓ
_____________________________________________________________________

Acord 14/2005, de 10 de març, pel qual s'aprova la proposta de concessió i de pròrroga de beques pròpies de
departament. 

CONSELL ACADÈMIC DE L'ESCOLA DE POSTGRAU
_____________________________________________________________________

Acord 4/2005, de 30 de març, pel qual s'informa favorablement de les propostes de màster, de diplomatures de postgrau
i de cursos d'especialització i s'eleven al Consell de Govern per a la seva aprovació.

RESOLUCIONS DEL RECTORAT
_____________________________________________________________________

Resolució del rector de 8 de març de 2005, per la qual es vincula temporalment la funció de direcció executiva de la
Fundació Universitat Autònoma de Barcelona al vicedirector d'Economia de la Universitat Autònoma de Barcelona, sense
perjudici de les funcions de direcció i coordinació de l'àmbit econòmic de la Universitat que corresponen a aquest càrrec.

RESOLUCIONS DE LA GERÈNCIA
_____________________________________________________________________

Resolució del gerent de 22 de febrer de 2005, per la qual s'estableixen els serveis mínims per al període comprés entre
el 21 i el 28 de març de 2005.

NOMENAMENTS INSTITUCIONALS
_____________________________________________________________________

Resolució del rector, de 17 de març de 2005, per la qual es nomena la senyora Muriel Casals Couturier representant de
la UAB a la Comissió Permanent del Patronat de la Fundació Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI).

NOMENAMENTS DE FACULTATS I ESCOLES UNIVERSITÀRIES
_____________________________________________________________________

Resolució del rector, de 4 de març de 2005, per la qual es nomena el senyor Francisco Javier Manteca coordinador de
Biblioteca de la Facultat de Veterinària.

NOMENAMENTS DE DEPARTAMENTS
_____________________________________________________________________

Resolució del rector, de 4 de març de 2005, per la qual es nomena el senyor Alberto Marco Valle secretari del
Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals.

Resolució del rector, de 4 de març de 2005, per la qual es nomena el senyor Manuel Antonio López Béjar director del
Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals. 

Resolució del rector, de 4 de març de 2005, per la qual es nomena la senyora Gemma Castellà Gómez coordinadora de
Tercer Cicle del Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals.

CONVENIS MARCS DE COL·LABORACIÓ
(convenis que han finalitzat el procés de signatura per les parts durant el mes de març)
_____________________________________________________________________

Conveni d'1 d'octubre de 2004 entre la UAB i el Museu de la Ciència de la Fundació "La Caixa", per realitzar esforços
comuns de generació, coordinació i cooperació en activitats de divulgació científica i del coneixement en general.

Conveni de 28 de gener de 2005 entre la UAB i la Universitat d'Estudis Internacionals de Beijing (Xina), per a la
col·laboració en els aspectes docents i investigadors relacionats amb el camp científic.

Conveni d'1 de març de 2005 entre la UAB i l'Ajuntament de Sabadell. Protocol d'intencions i compromisos a propòsit de
la col·laboració futura en el marc de la docència, la recerca i la transferència de coneixements a la ciutat de Sabadell.



6

CONVENIS EN MATÈRIA ESPECÍFICA
(convenis que han finalitzat el procés de signatura per les parts durant el mes de març)
_____________________________________________________________________

Conveni de 22 de maig de 2004 entre la UAB i la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa, per a l'organització
de la primera edició del curs d'especialització en Anglès de negocis.

Conveni d'1 de juny de 2004 entre la UAB i l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, per a la connexió de la Xarxa
Informàtica de l'IEEC a la Xarxa Informàtica de la UAB.

Conveni de 16 de novembre de 2004 entre la UAB i la Universidad de Santigo de Compostela, per a la realització del
Màster en Marketing Polític: "Estrategias y Comunicación Política".

Conveni de 10 de desembre de 2004 entre la UAB, l'Ajuntament de Guissona, la Fundació Pública Institut d'Estudis de la
Diputació de Lleida, el Consell Comarcal de la Segarra i l'Institut d'Estudis Catalans, pel finançament de les actuacions del
Patronat d'Arqueologia de Guissona al Parc Arqueològic i al Museu de Guissona en els exercicis 2005, 2006 i 2007.

Conveni de 20 de desembre de 2004 entre la UAB i la Diputació de Barcelona, per a l'organització del III Simpòsim de
Didàctica de les Ciències Socials.

Conveni de 22 de desembre de 2004 entre la UAB, a través de l'Institut de Ciències de l'Educació i la Diputació de
Barcelona, per a l'organització del VIè. Fòrum d'Educació "L'Educació Ambiental en Xarxa". 

Conveni d'11 de gener de 2005 entre la UAB, el Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA) i el Centre
d'Ensenyament Santa Coloma (CESC), per a l'Adhesió del CESC a l'Anella Científica.

Conveni de 17 de gener de 2005 entre la UAB, a través de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials de Sabadell
(EUEE), i l'empresa municipal Promoció Econòmica de Sabadell, SL, per a l'organització, realització i coordinació
d'activitats de formació empresarial. 

Conveni de 17 de gener de 2005 entre la UAB i el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), per a
la realització del programa de doctorat "Diversitat i Funció d'Ecosistemes Mediterranis".

Addenda de 18 de gener de 2005 entre la UAB i l'Administració de la Província de Nuoro, Sardenya (Itàlia), al conveni de
col·laboració subscrit en data 1 d'octubre de 2003 per a la realització del màster de Traducció i Estudis Interculturals en
Llengua Sarda i que en la seva segona edició pel curs acadèmic 2004-2005, passa a denominar-se Màster de Formació
sobre la Cultura Sarda.

Conveni de 28 de gener de 2005 entre la UAB i el Foro Latinoamericano para la Seguridad Urbana y la Democracia
(FLASUD) de Mèxic, per a la impartició del curs de postgrau "Derecho Penal y Garantías Constitucionales".

Conveni de 28 de gener de 2005 entre la UAB i l'Associació ASGER (Assistència Geriàtrica Familiar de Catalunya), per
impulsar programes de formació i d'integració social en el camp laboral de l'atenció a les persones dependents.

Conveni d'1 de febrer de 2005 entre la UAB i el Consorci per a la Construcció, Equipament i Explotació del Laboratori de
Llum Sincrotró (CELLS), per instal·lar dos pavellons prefabricats a la Facultat de Ciències.

Conveni de 14 de febrer de 2005 entre la UAB i la Universitat de Girona, per a la realització del sub-projecte MECOSIND
del programa comunitari ECOSIND signat amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya en data 22 de desembre de 2004.

Conveni de 22 de febrer de 2005 entre la UAB i la Università "G. d'Annunzio", per a la realització del sub-projecte
MECOSIND del programa comunitari ECOSIND signat amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat
de Catalunya en data 22 de desembre de 2004.

Conveni de 25 de febrer de 2005 entre la UAB i l'Ajuntament de Manresa, per potenciar els estudis universitaris a la
Ciutat de Manresa.

Conveni d'1 de març de 2005 entre la UAB i l'Ajuntament de Masquefa, per tal d'assessorar i coordinar les edicions del
butlletí municipal de Masquefa durant l'any 2005.

Conveni de 14 de març de 2005 entre la UAB i l'Agència de Qualitat d'Internet (IQUA). Adhesió de la UAB a l'IQUA.
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CONVOCATÒRIES I RESOLUCIONS DE PLACES DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR
_____________________________________________________________________

Resolucions

Resolució del rector de 14 de gener de 2005, per la qual es nomena la senyora M. Teresa Espinal Farré catedràtica
d'Universitat, de l'àrea de coneixement de Lingüística General del Departament de Filologia Catalana. (DOGC núm. 4335,
de 3 de març de 2005).

Resolució del rector de 14 de febrer de 2005, per la qual es nomena el senyor Juan Ignacio Esteban Mur catedràtic
d'Universitat, de l'àrea de coneixement de Medicina, especialitat de Medicina Interna, adscrita al Departament de
Medicina, vinculada amb la plaça de facultatiu especialista de la Institució Sanitària de l'Institut Català de la salut, amb
destinació a l'Hospital de la Vall d'Hebron. (BOE núm. 57, de 8 de març de 2005). 

Resolució del rector de 15 de febrer de 2005, per la qual es nomena el senyor Joan Curbet Soler titular d'universitat, de
l'àrea de coneixement de Filologia Anglesa, adscrita al Departament de Filologia Anglesa i de Germanística. (BOE núm.
57, de 8 de març de 2005). 

Resolució del rector de 15 de febrer de 2005, per la qual es nomena el senyor Emilio Padilla Rosa titular d'Universitat,
de l'àrea de coneixement d'Economia Aplicada, adscrita al Departament d'Economia Aplicada. (BOE núm. 57, de 8 de
març de 2005). 

Resolució del rector de 18 de febrer de 2005, per la qual es nomena el senyor Luis Grande Posa professor titular
d'Universitat, de l'àrea de coneixement de Cirurgia, especialitat de cirurgia general i de l'aparell digestiu, adscrita al
Departament de Cirurgia, vinculada amb la plaça de facultatiu especialista de la Institució Sanitària de l'Institut Municipal
d'Assistència Sanitària i l'Institut Municipal de Salut Pública, amb destinació a l'Hospital del Mar. (BOE núm. 61, de 12 de
març de 2005). 

Resolució del rector de 23 de febrer de 2005, per la qual es nomena el senyor David Saurí Pujol catedràtic d'Universitat,
de l'àrea de coneixement de Geografia Humana, adscrita al Departament de Geografia. (BOE núm. 61, de 12 de març de
2005).

Resolució del rector de 7 de març de 2005, per la qual es nomena el senyor Bernardo Castellano López catedràtic
d'Universitat, de l'àrea de coneixement de Biologia Cel·lular adscrita al Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i
d'Immunologia. (BOE núm. 77, de 31 de març de 2005). 

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

Convocatòries

Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans de 2 de març de 2005, per la qual es convoquen
dues places d'auxiliar de serveis amb destinació al Suport Logístic i Punt d'Informació de la Facultat de Ciències Polítiques
i de Sociologia i de la Facultat de Ciències.

Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans de 14 de març de 2005, per la qual es convoca
concurs públic per a cobrir una plaça de técnic/a de suport informàtic amb destinació del Servei d'Informàtica Distribuïda
de la Facultat de Filosofia i Lletres i de la Facultat de Psicologia.

Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans de 16 de març de 2005, per la qual es convoca
concurs públic per a cobrir una plaça de tècnic/a superior de recursos humans, amb destinació a l'Àrea de
Desenvolupament de Recursos Humans.

Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans de 30 de març de 2005, per la qual es convoca
concurs públic per a cobrir, de forma temporal, dues places de tècnic/a de producció/enquadernació industrial, amb
destinació al Servei de Publicacions.

Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans de 30 de març de 2005, per la qual es convoca
concurs públic per a cobrir, de forma temporal, dues places de tècnic/a de producció/impressor/a de publicacions de
format petit, amb destinació al Servei de Publicacions.

Resolucions

Resolució del vicerector de Professorat i de Personal d'Administració i Serveis, de 4 de febrer de 2005, per la qual
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es fa públic el nomenament del senyor Antonio del Pozo Ramos, com a funcionari de carrera de l'escala
d'administrativa.(DOGC núm 4333, d'1 de març de 2005).

Resolució del vicerector de Professorat i de Personal d'Administració i Serveis, de 10 de febrer de 2005, per la qual
es fa públic el nomenament de les persones que han superat les diferents fases de les proves selectives d'accés a l'escala
auxiliar administrativa, que tot seguit es relacionen:

Olga Alonso López
Isabel Batalla Cañelles
Mirna Batlle Rodellas
Xavier Cabrera Majoral
Josep Maria Campuzano Puntí
David Cantos Alcalde
Mònica Cervera Hurtado
Baldomero Dugo Navarro
Núria Font Castany
Isabel Gomà Rodríguez
Loida Ibars Samaniego
Esther Labrador Agustín
Eva Llobet Martí
Isabel Lluís Avilès
Noemí López Gómez
M. Teresa Masip Castelao
Elena Morata Villodre
Concepció Palazón Aviñó
Jaume París Sánchez
Bruno Sánchez Llordes
Elia Soriano Costa
Luis Trulls Pararols
Glòria Molina Giralt

(BOGC núm 4335, de 3 de març de 2005).

Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans de 10 de març de 2005, per la qual s'atorga el
senyor Lucas Santos Botana la plaça de tècnic superior en comunicació, amb destinació a l'Àrea de Comunicació i de
Promoció.

Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans de 10 de març de 2005, per la qual s'atorga la
senyora Almudena Merino Palomar la plaça de laborant, amb destinació a l'Institut de Biotecnologia i Biomedicina (IBB).

Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans d'11 de març de 2005, per la qual es declara
deserta la convocatòria per a cobrir una plaça de tècnic/a de suport informàtic amb destinació al Servei d'Informàtica
Distribuïda de la Facultat de Filosofia i Lletres i de la Facultat de Psicologia. 

Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans d'11 de març de 2005, per la qual s'atorga el
senyor Carles Singla Madariaga la plaça de tècnic mitjà de recursos humans, de caràcter temporal, amb destinació a
l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans.

Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans de 15 de març de 2005, per la qual es declara
deserta la convocatòria interna per a cobrir una plaça de tècnic/a superior de recursos humans, amb destinació a l'Àrea de
Desenvolupament de Recursos Humans.

DISPOSICIONS ESTATALS
_____________________________________________________________________

Reial Decret Llei 5/2005, d'11 de març, de reformes urgents per a l'impuls a la productivitat i per a la millora de la
contractació pública (BOE núm. 62, de 14 de març 2005).

Acord del Consejo de Coordinación Universitaria, de 25 d'octubre de 2004, pel qual s'estableixen els criteris generals
a que hauran d'ajustar-se les universitats en matèria de convalidació i adaptació d'estudis cursats en centres acadèmics
espanyols o estrangers. (BOE núm. 63, de 15 de març 2005). 

Ordre del Ministerio de Educación y Ciencia, de 30 de desembre de 2004, per la qual s'acorda compensar a les
Universitats públiques per a la reducció dels preus públics per a serveis acadèmics corresponents als estudiants
pertanyents a famílies nombroses de tres fills, del curs acadèmic 2003-2004. (BOE núm. 63, de 15 de març 2005). 

Reial Decret 309/2005, de 18 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 285/2004, de 20 de febrer, pel qual es
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regulen les condicions d'homologació i convalidació de títols i estudis estrangers d'educació superior. (BOE núm. 67, de
19 de març 2005). 

Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 10 de març de 2005, per la qual es
concedeixen ajuts per a la mobilitat de professors en programes de doctorat que han obtingut la Menció de Qualitat per al
curs 2004-2005. (BOE núm. 75, de 29 de març 2005).

DISPOSICIONS AUTONÒMIQUES
_____________________________________________________________________

Ordre del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, de 2 de febrer de 2005, per la qual
s'aprova l'adscripció del Centre de Visió per Computador, com a institut universitari de recerca, a la Universitat Autònoma
de Barcelona. (DOGC núm. 4338, de 8 de març 2005). 

Resolució del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, de 25 de febrer de 2005, per la qual
es fa públic el calendari d'inscripció i realització de les proves d'accés a les universitats de Catalunya del curs 2004-2005.
(DOGC núm. 4338, de 8 de març 2005). 

Resolució del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, de 2 de març de 2005, per la qual
s'implanten els estudis universitaris oficials de llicenciat o llicenciada en criminologia, segon cicle, a la Universitat de
Barcelona, a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat de Girona. (DOGC núm. 4340, de 10 de març 2005). 

Resolució de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, de 10 de març de 2005, per la qual s'amplia el
termini per poder substituir els becaris de nova concessió que renuncien a les beques FI en el marc de la convocatòria del
nou programa per a la concessió i renovació de beques predoctorals, per a la formació de personal investigador, i d'ajuts
destinats a les universitats per contractar personal per a la seva inserció laboral en el món de la recerca, per a l'any 2005.
(DOGC núm. 4347, de 21 de març 2005). 

Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 24 de gener de 2005, per la qual es convoquen concursos
d'accés a cossos de funcionaris docents universitaris, per ocupar places assistencials bàsiques, incloses en el conveni
subscrit el 19 de març de 1990, entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el Patronat de la Fundació de Gestió
Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. (DOGC núm. 4350, de 24 de març 2005).

Oficina de Coordinació Institucional

 

 

 

 

 

 

 


