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I. Disposicions generals i acords 
 
I.1. Consell Social 
 
Acord 17/2007, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova el balanç, el compte de resultats i la memòria econòmica 
corresponent a l’exercici 2006 de l’entitat Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, segons consta en el 
document PLE 12/10-2007. 
 
Acord 18/2007, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova el balanç, el compte de resultats i la memòria econòmica 
corresponent a l’exercici 2006 de l’entitat Fundació Autònoma Solidària, segons consta en el document PLE 
13/10-2007. 
 
Acord 19/2007, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova el balanç, el compte de resultats i la memòria econòmica 
corresponent a l’exercici 2006 de l’entitat Fundació Empresa i Ciència, segons consta en el document PLE 
14/10-2007. 
 
Acord 20/2007, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova el balanç, el compte de resultats i la memòria econòmica 
corresponent a l’exercici 2006 de l’entitat Fundació Privada Gespa, segons consta en el document  PLE 15/10-
2007. 
 
Acord 21/2007, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova el balanç, el compte de resultats i la memòria econòmica 
corresponent a l’exercici 2006 de l’entitat Fundació Doctor Robert, segons consta en el document  PLE 16/10-
2007.  
 
Acord 22/2007, de 31 d’octubre, pel qual s’acorda: 
 
• Aprovar la cessió d'ús d'un terreny al Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural per a la instal·lació 

d'un hivernacle de 20m de llarg per 12m d'ample per 5,30m d'alçada, aproximadament, per a realitzar un 
assaig experimental en col·laboració amb el Servei de Granges i Camps Experimentals de la UAB per un 
termini de cinc anys, segons l’establert al document PLE 17/10-2007 i PLE 17/10-2007 (bis). 

 
• Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè pugui signar els documents públics i privats que siguin 

necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar compliment a aquest acord. 
 
Acord 23/2007, de 31 d’octubre, pel qual s’acorda: 
 
• Aprovar la cessió d'ús temporal d'uns espais a la part est de la Facultat de Ciències Econòmiques i 

Empresarials a l'Institut Català de Paleontologia per a la instal·lació d'uns pavellons prefabricats de 400m2, 
aproximadament, en dues plantes, per un termini màxim de cinc anys, segons l’establert al als documents 
PLE 18/10-2007 i PLE 18/10-2007 (bis). 

 
• Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè pugui signar els documents públics i privats que siguin 

necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar compliment a aquest acord. 
 
Acord 24/2007, de 31 d’octubre, pel qual s’acorda: 
 
• Autoritzar l'entitat AREAMED 2000, SA que ocupi temporalment els terrenys propers a l'autopista AP-7 que 

siguin necessaris per a la construcció d'una canonada d'aigües residuals per a connectar-se al col·lector de 
l'Entitat Metropolitana de Sanejament i la constitució de la servitud corresponent. 

 
• Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè pugui signar els documents públics i privats que siguin 

necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar compliment a aquest acord. 
 
Acord 25/2007, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova el conveni de cooperació i col·laboració institucional de la 
UAB i l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, segons l’establert al document PLE  19/10-2007. 
 
Acord 26/2007, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova proposar al Departament d’Innovació, Universitats i 
Empresa, d’acord amb l’informe previ del Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona, la 
implantació dels Programes Oficials de Postgrau, Màsters i Doctorats per al curs 2008-2009, segons consta en 
el document PLE 20/10-2007. 
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Acord 27/2007, de 31 d’octubre, pel qual es declara que, d’acord amb la normativa vigent d’aplicació, no li 
correspon al Consell Social la competència per aprovar el règim d’accés, selecció i promoció del personal 
d’administració i serveis, pel que es dóna trasllat d’aquesta qüestió als òrgans competents de la Universitat, 
d’acord amb el que disposen els Estatuts de la Universitat i la resta de normativa vigent. 
 
 
I.2. Comissions del Consell Social 
 
I.2.1. Comissió Econòmica 
 
Acord 28/2007, de 8 d’octubre, pel qual s’aproven, segons consta en el document CE 21/10-2007, els 
complements retributius autonòmics de docència de: 
 
• la convocatòria extraordinària del personal docent i investigador funcionari per al període fins a 31 de 

desembre de 2005. 
 
• el quinquenni 2002-2006 del personal docent i investigador funcionari. 
 
• la proposta per a l’assignació de complements addicionals per mèrits de docència del personal docent i 

investigador contractat  dels trams anteriors a 31-12-2002. 
 
• la convocatòria extraordinària del personal docent i investigador contractat per al període fins a 31 de 

desembre de 2005 i períodes finalitzats a 31 de desembre de 2002, 2003 i 2004. 
 
• el quinquenni 2002-2006 del personal docent i investigador contractat i dels trams anteriors a 31.12.2002. 
 
Acord 29/2007, de 8 d’octubre, pel qual s’aproven, segons consta en el document CE 22/10-2007, els 
complements retributius addicionals per mèrits de gestió del: 
 
• personal docent i investigador funcionari i contractat, avaluació 2005. 
 
• personal docent i investigador funcionari i contractat, avaluació 2006. 
 
Acord 30/2007, de 8 d’octubre, pel qual s’acorda: 
 
1. Aprovar la participació de la UAB en la Fundació Bosch i Cardellach amb una aportació única al fons 

fundacional de 7.533 €.  
 
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. 
 
Acord 31/2007, de 8 d’octubre, pel qual s’aproven les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB 
corresponents al segon trimestre de 2007, d’acord amb el que consta en el document CE 24/10-2007. 
 
Acord 32/2007, de 8 d’octubre, pel qual s’aprova la normativa de concessió d’ajuts de matrícula per a 
treballadors de la UAB, curs 2007-2008, d’acord amb el que consta en el document CE 25/10-2007. 
 
Acord 33/2007, de 8 d’octubre, pel qual s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre el 
balanç, el compte de resultats i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2006 de l’entitat Fundació 
Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb el que consta en el document CE 26/10-2007. 
 
Acord 34/2007, de 8 d’octubre, pel qual s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre el 
balanç, el compte de resultats i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2006 de l’entitat Fundació 
Autònoma Solidària, d’acord amb el que consta en el document CE 27/10-2007.  
 
Acord 35/2007, de 8 d’octubre, pel qual s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre el 
balanç, el compte de resultats i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2006 de l’entitat Fundació 
Empresa i Ciència, d’acord amb el que consta en el document CE 28/10-2007. 
 
Acord 36/2007, de 8 d’octubre, pel qual s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre el 
balanç, el compte de resultats i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2006 de l’entitat Fundació 
GESPA, d’acord amb el que consta en el document CE 29/10-2007. 
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Acord 37/2007, de 8 d’octubre, pel qual s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre el 
balanç, el compte de resultats i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2006 de l’entitat Fundació 
Doctor Robert, d’acord amb el que consta en el document CE 30/10-2007. 
 
Acord 38/2007, de 8 d’octubre, pel qual s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la 
proposta de cessió d’ús d’un terreny al Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural per un termini de 5 
anys, per a realitzar un assaig experimental en col·laboració amb el Servei de Granges i Camps Experimentals 
de la UAB. 
 
Acord 39/2007, de 8 d’octubre, pel qual s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la 
proposta de cessió d’ús d’un terreny a l’Institut Català de Paleontologia per un termini màxim de 5 anys, per a 
la instal·lació d’uns pavellons prefabricats. 
 
Acord 40/2007, de 8 d’octubre, pel qual s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la 
proposta d’ocupació temporal en terreny de la UAB a l’entitat AREAMED 2000, S.A. per a la construcció d’una 
canonada d’aigües residuals i la constitució de la servitud corresponent. 
 
Acord 41/2007, de 8 d’octubre, pel qual s’aprova sol·licitar que la carta de suggeriments corresponent a 
l’exercici 2006 elaborada pels auditors externs incorpori, per a cada punt recomanat, les reflexions que es fan 
constar en el document CE 31/10-2007. 
 
Acord 42/2007, de 8 d’octubre, pel qual s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la 
proposta de conveni de cooperació i de col.laboració institucional de la UAB amb l’Ajuntament de Cerdanyola 
del Vallés, segons consta en el document CE 32/10-2007 .  
 
 
 
I.3. Comissions del Consell de Govern 
 
I.3.1. Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Acord 64/2007, de 31 d’octubre, pel qual s’informa favorablement els criteris per al disseny del mapa de 
titulacions de grau, i s’eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació, si escau. 
 
Acord 65/2007, de 31 d’octubre, pel qual s’informa favorablement la proposta de creació de títols de 
màsters propis i diplomatures de postgrau, i s’eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació, si escau.  
 
Acord 66/2007, de 31 d’octubre, pel qual es ratifica, per delegació del Consell de Govern, els plans 
d’estudis dels màsters propis de nova creació següents: 
 

- Direcció dels serveis de prevenció 
- Relació i comunicació intercultural: de l'orientació a la teràpia i al treball de xarxa 
- Gestió d'empreses (MBA, interuniversitari HIBA) 
- Màster en Educació 

 
 
Acord 67/2007, de 31 d’octubre, pel qual es ratifica, per delegació del Consell de Govern, els plans 
d’estudis de les diplomatures de postgrau de nova creació següents: 
 

- Direcció d'empreses (Títol interuniversitari UAB-UA-UCIII)  
- Convivència i transformació del conflicte 

 
 
Acord 68/2007, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la resolució de la convocatòria d’ajuts per a l’adquisició i 
renovació d’equipament de laboratoris i altres espais docents especialitzats per a l’any 2007, que tot seguit es 
transcriu: 
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Adquisició i renovació d’equipament de laboratoris i altres espais docents  

 

Totals concedits per LP      

      

CENTRE LP1 LP2 LP3 
Total 

concedit 

% concedit 
del total 
distribuit 

Filosofia i Lletres 24.012 5.742 3.795 33.549 6,21% 

Medicina 37.599 0 17.833 55.432 10,27% 

Ciències 34.628 14.154 17.302 66.084 12,24% 

Biociències 35.049 14.003 17.668 66.720 12,36% 

Ciències Econòmiques i E. 14.114 680 6.072 20.866 3,86% 

Ciències de la Comunicació 31.602 13.166 16.238 61.006 11,30% 

Dret 9.785 0 0 9.785 1,81% 

Veterinària 22.529 0 11.119 33.648 6,23% 

Ciències Polítiques i S. 6.661 0 6.686 13.347 2,47% 

Psicologia 24.267 6.721 12.573 43.561 8,07% 

Traducció i Interpretació 11.622 4.805 3.159 19.586 3,63% 

Ciències de l'Educació 22.576 3.996 11.931 38.503 7,13% 

ETSE 29.338 12.190 0 41.528 7,69% 

EU d'Empresarials de Sabadell 7.381 0 4.142 11.523 2,13% 

EU d'Informàtica de Sabadell 12.837 5.544 6.482 24.863 4,60% 

Totals 324.000 81.000 134.999 540.000 100% 

 
 
Acord 69/2007, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la modificació del 
calendari academicoadministratiu per al curs 2007-2008, en el sentit de suprimir la data d'inici del termini de 
presentació de sol·licituds de preinscripció en els màsters oficials. 
 
 
I.3.1.1. Subcomissió de Grau 
 
Acord 24/2007, de 30 d’octubre, pel qual es dóna el vistiplau als criteris per al disseny del mapa de 
titulacions de grau, i s’eleva a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva aprovació, si escau. 
 
Acord 25/2007, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova la resolució de la convocatòria d’ajuts per a projectes 
d’innovació docent de l’any 2007, que tot seguit es transcriu: 
 

Resolució de la Convocatòria d’ajuts 2007 per a projectes d’innovació docent 
 
D’acord amb les bases de la Convocatòria d’ajuts 2007 per a projectes d’innovació docent, es reuneix la 
comissió formada per l’adjunta als vicerectors d’Estudis i de Qualitat i d’Ordenació Acadèmica, la directora de la 
Unitat IDES i el vicerector d’Estudis i de Qualitat i resol atorgar els 10 ajuts a les propostes presentades per: 

 
Daniel Tena Parera 
Mariona Portell Vidal 
Santiago Estaún Ferrer 
Ramon Vilanova Arbós 
Montserrat Gomà Freixanet 
Mercè Campillo Grau 
Amparo Moreno Sardà 
David Urbano Pulido 
Montserrat Torres Tarrés 
Helena Casas Tost 
 

A la vista de la qualitat dels projectes i en funció dels recursos disponibles, la Comissió recomana concedir 
també l’ajut a les propostes presentades per: 



BOUAB Núm. 45                Octubre del 2007 

 
 

 
_____________________________________________________ 6

Enric Martí Gòdia 
Armand Balsebre Torroja 
David Roca Correa 
Antonio Barbadilla Prados 
 

 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 17 d’octubre de 2007  
 
 
 
Vicerector d’Estudis              Adjunta als vicerectors               Directora Unitat 
i de Qualitat                        d’Estudis i de Qualitat i                IDES 
                                          d’Ordenació Acadèmica 
 
 
Acord 26/2007, de 30 d’octubre, pel qual s’amplia l’oferta d’accions propedèutiques per al curs acadèmic 
2007-2008, que tot seguit es transcriu: 
 

Accions propedèutiques. Mòdul d’Intercanvi Facultat de Ciències de l’Educació 2007-2008 
 

Centre Codi Assignatura Crèdits Hores Grups 

Facultat CC. de l'Educació 26291 
Territory, Cultural i Heritage and Education in 
Catalonia 

3 30 1 

Facultat CC. de l'Educació 26292 Intercultural communication and group dynamics 3 30 1 

Facultat CC. de l'Educació 26293 
Education and project management in international 
context 

3 30 1 

Facultat CC. de l'Educació 26294 Divertity and education 3 30 1 

      
 
Acord 27/2007, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova la modificació del pla d’estudis de la Menció Estudis 
alemanys aplicats, per delegació del Consell de Govern, en el sentit de canviar la tipologia de l'assignatura 
Introducció a l'Economia d'obligatòria a optativa. 
 
Acord 28/2007, de 30 d’octubre, pel qual s'informa favorablement les propostes de tribunals de premis 
extraordinaris de les titulacions que s'imparteixen a la Facultat de Biociències per al curs acadèmic 2006-2007. 
 
Acord 29/2007, de 30 d’octubre, pel qual es modifica l’oferta d’activitats susceptibles de reconeixement 
com a crèdits de lliure elecció per al primer semestre del curs acadèmic 2006-2007 i 2007-2008, que tot seguit 
es transcriu: 
 

Resolució d’activitats aprovades per al reconeixement de crèdits de lliure elecció 
 

Nom Institució Títol de l' Activitat Adreçat a  Cr. 

Fundació Gran Teatre del Liceu Òpera Oberta Alumnes de tota la UAB 2,5 

Departament de Filologia Espanyola Programa d'escriptura creativa Alumnes de tota la UAB 5 

 

Nom Institució Títol de l' Activitat Adreçat a Cr. 

Associació Cor de Can Ruti Cor de Can Ruti Alumnes Facultat de Medicina 3 
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Acord 30/2007, de 30 d’octubre, pel qual s’autoritza que per al curs acadèmic 2008-2009 i següents només 
podran ser aprovades activitats susceptibles de reconeixement com a crèdits de lliure elecció d’institucions que 
ja han tingut aprovades activitats en cursos anteriors. 
 
 
I.3.1.2. Subcomissió de Postgrau 
 
Acord 61/2007, de 16 d’octubre, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la modificació del 
pla d’estudis del Màster Oficial en Participació i polítiques locals. 
 
Acord 62/2007, de 16 d’octubre, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la modificació del 
pla d’estudis del Màster Oficial en Psicologia de l’Educació (MIPE). 
 
Acord 63/2007, de 16 d’octubre, pel qual s’informa favorablement la modificació de la denominació del 
Màster Oficial en Formació de les persones adultes per Màster Oficial en Educació de les persones adultes, i 
s’eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació si escau. 
 
Acord 64/2007, de 16 d’octubre, pel qual s’informa favorablement la modificació de la denominació del 
Màster Oficial en Recerca en veterinària i ciències alimentàries per Màster Oficial en Recerca Veterinària, 
condicionat al fet que la proposta de Màster Oficial en Recerca en ciència animal i dels aliments sigui aprovada 
per a la seva impartició en el curs acadèmic 2008-2009. 
 
Acord 65/2007, de 16 d’octubre, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la modificació del 
pla d’estudis de Màster Oficial en Recerca en veterinària i ciències alimentàries per al curs 2008-2009, 
condicionat al fet que la proposta de Màster Oficial en Recerca en ciència animal i dels aliments sigui aprovada 
per a la seva impartició en el curs acadèmic esmentat. 
 
Acord 66/2007, de 16 d’octubre, pel qual s’accepta l’extensió del programa de doctorat de Gestió i creació 
d’empreses a l’Institut Tecnològic de Monterrey. 
 
Acord 67/2007, de 26 d’octubre, pel qual s’informa favorablement la creació de títols i el canvi de 
denominació de màsters propis i de diplomatures de postgrau, i s’eleva a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la 
seva aprovació. 
 
Acord 68/2007, de 26 d’octubre, pel qual s’aproven els plans d’estudis dels màsters de nova creació 
següents, i s’eleven a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva ratificació: 
 
- Direcció dels serveis de prevenció 
- Relació i comunicació intercultural: de l'orientació a la teràpia i al treball de xarxa 
- Gestió d'empreses (MBA, interuniversitari HIBA) 
- Màster en Educació (especialitat en Didàctica de les Matemàtiques) 
- Màster en Educació (especialitat en Didàctica del Llenguatge) 
 
Acord 69/2007, de 26 d’octubre, pel qual s’aproven els plans d’estudis de les diplomatures de posgrau de 
nova creació següents, i s’eleven a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva ratificació: 
 

- Direcció d'empreses (Títol interuniversitari UAB-UA-UCIII)  
- Convivència i transformació del conflicte 

 
Acord 70/2007, de 26 d’octubre, pel qual es dóna el vistiplau a les renovacions de Màsters propis i 
Diplomatures de Postgrau. 
 
Acord 71/2007, de 26 d’octubre, pel qual es dóna el vistiplau a les renovacions i les noves creacions de 
cursos d’especialització. 

Acord 72/2007, de 26 d’octubre, pel qual es dóna el vistiplau a la documentació dels màsters oficials que 
s'han de trametre al DIUE per a la seva aprovació per al curs acadèmic 2008-2009. 

Acord 73/2007, de 26 d’octubre, pel qual s’aprova la proposta definitiva de Programació Oficial de Postgrau 
de la UAB per al curs acadèmic 2008-2009 i s’eleva al Consell Social per a la seva aprovació, que tot seguit es 
transcriu: 
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Relació dels màsters oficials i doctorats per al curs 2008/2009  

 

Programa Oficial Postgrau Denominació del màster Interuniversitari 

      

Art i Musicologia Doctorat  

   

Biologia i biotecnologia vegetal  

Ecologia terrestre.Gestió de la Biodiversitat  Biociències 

Neurociències  

   

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

EM 

   

Ciències de l'Educació Biblioteca escolar i promoció de la lectura Si 

   

Dret de Catalunya  

Si Master Européen (DIE) Droit et politiques de l'intégration européenne: 
Droit constitutionnel européen et multilevel constitutionalism  
Gestió de riscos tecnològics i laborals  

Dret 

Doctorat  

   

Economia i Empresa Historia econòmica Si 

 

EPCE Environmental process control engineering Si 

Tecnologies multimedia  

Direcció d'empreses industrials  

Disseny multimèdia  

Enginyeria 

Instal·lacions en edificacions  

   

Estudis Europeus Relacions internacionals, seguretat i desenvolupament  

   

Estudis Socials i Culturals European master in social and cultural anthropology Si 

   

Història Estudis llatinoamericans Si 

   

Estudis teatrals Si 

Estudis avançats i aplicats en llengua i literatura catalanes Si 

EM IM in NLP & HLT, International master in natural  language processing 
and human language technology  

Llengua i Literatura 

Elaboració de diccionaris i control de qualitat  del lèxic espanyol Si 

   

Psicologia Intervenció psicosocial   

   

Sociologia Joventut i societat Si 

    

Recerca en ciència animal i dels aliments  Veterinària  i 
CC.Alimentàries Seguretat alimentària Si 

   
EM (Erasmus Mundus)   
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I.3.1.3. Subcomissió Permanent 
 
Acord 6/2007, de 31 d’octubre, pel qual s’informa favorablement la resolució de la convocatòria d’ajuts per 
a l’adquisició i renovació d’equipament de laboratoris i altres espais docents especialitzats per a l’any 2007, i 
s’eleva a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva aprovació, si escau. 
 
 
I.3.2. Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Acord 14/2007, de 31 d'octubre, pel qual s'informa favorablement de la proposta de Línies generals del 
Pressupost de la UAB per a l'any 2008, i s'eleva la proposta al Consell de Govern. 
 
Acord 15/2007, de 31 d'octubre, pel qual s'acorda aprovar les modificacions del pressupost de la UAB a 30 
de setembre de 2007, en els termes que tot seguit es transcriu: 
 
GUSTAU FOLCH I ELOSUA,  gerent de la Universitat Autònoma de Barcelona   
     
PROPOSO: 
    
L'aprovació de les modificaciones pressupostàries a 30-09-2007 que a continuació s'especifiquen 
tot seguint la normativa establerta en les bases d'execució del pressupost 2007. 
     
Tipus : Transferències de pressupost entre diversos capítols d'operacions corrents 
     
PRESSUPOST DE DESPESES (en euros)   
     

1  Remuneracions del personal   
     
 11 Personal eventual 3.468,11  
 12 Personal funcionari -12.067,42  

 13 Personal laboral 44.430,69  
 14 Personal contractat 3.044,16  
 16 Assegurances i prestacions socials 29.902,14  

     
  Total capítol 1 68.777,68  
     

2  Compra de bens corrents i serveis   
     

 22 Material subministrament i altres -169.437,37  
 28 Activitats i altres -337.887,99  

     
  Total capítol 2 -507.325,36  
     

3  Despeses financeres   
     
 31 Prèstecs i crèdits 380.959,18  
     
  Total capítol 3 380.959,18  
     

4  Transferències corrents   
     
 45 A la Generalitat i d'altres organismes 2.746,47  
 46 A Corporacions locals 9.500,00  
 48 A famílies i inst. sense lucre 45.342,03  
     
  Total capítol 4 57.588,50  
     
Total pressupost de despeses modificat 0,00  
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I perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que correspongui, signo aquesta proposta 

amb la conformitat del rector, a Bellaterra (Cerdanyola del Vallés), el dia 31 d'octubre de 2007. 

    

     

   Vist i plau  

Gustau Folch i Elosua Lluis Ferrer i Caubet  

Gerent   Rector  

     
 
MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES A 30/09/2007 (euros)  
     
Remuneracions de personal       
        
11 Personal eventual  3.468,11   
  Servei de Llengues 3.468,11     
12 Personal funcionari  -12.067,42   
        
  Xerrades de porfesors i portes obertes 9.380,56     
  Master Oficial de Traducció -25.800,04     
  Prova Pilot  CC.comunicació -6.122,00     
  Habilitacions  6.396,43     
  Altres 4.077,63     
   -12.067,42     
13 Personal laboral  44.430,69   
  Servei de Llengues 6.522,16     
  Gabinet del Rectorat 17.556,07     
  Veterinària 10.994,95     
  Cultura i Estudiants 28.383,16     
  Gestió Aeronàutica -27.582,36     
  Altres 8.556,71     
   44.430,69     
        

14 Personal contractat  3.044,16 
Bàsicament Departament 
Enginyeria Informàtica 

        

16 Assegurances i prestacions socials  29.902,14 
Efectes en el càlcul de la SS 
pels moviments anteriors 

        
  Total Capítol 1   68.777,68   
          
Compra de bens corrents i serveis      
        
22 Material subministrament i d'altres  -169.437,37   
28 Activitats i altres  -337.887,99   
        
  Total Capítol 2   -507.325,36   
        
Despeses financeres        
          

31 Préstecs i crèdits  380.959,18 

Pel pagament d'interessos de 
demora finançat amb provisions 
i finançament addicional per 
l'aplicació de l'IVA 

        
  Total Capítol 3   380.959,18   
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Transferències corrents       
        
45 A la Generalitat i d'altres organismes  2.746,47   
46 A Corporacions locals   9.500,00   
48 A famílies i inst. sense lucre  30.831,15   

  

Aportacions a d'altres institucions per part 
dels centres de cost i projectes de 

funcionament (Consorci 
Univer.Inter.Menendez i Pelai, fundació 

Empresa i ciencia, Institut d'Estudis 
Catalans)      

  Becaris de col.laboració  14.006,18   
  Becaris FPI  504,70   
   0,00     
        
  Total Capítol 4   57.588,50   
        
Total pressupost de despeses modificat   0,00   
     
Notes:    
(-) sortida de recursos / (+) entrada de finançament    
Es comenten imports superiors a 3.000€    
 
 
I.3.3. Comissió d’Investigació 
 
Acord 39/2007, de 30 d'octubre, pel qual s'acorda aprovar el repartiment del fons bibliogràfic referent als 
Departaments i, pel que fa a la part del Servei de Biblioteques, autoritzar al vicerectorat perquè, un cop es rebi 
la informació oportuna, aprovi el repartiment i el presenti a la Comissió d’Investigació perquè sigui ratificat. 
 

Repartiment dels fons bibliogràfics 2007 
 

Codi Ajut Departament / Biblioteca Total 

   

RFB2007-01 Matemàtiques    1.475,83 €  
RFB2007-02 Química    1.539,18 €  
RFB2007-03 Física    1.006,57 €  
RFB2007-04 Geologia       699,20 €  
RFB2007-05 Bioquímica i Biologia Molecular    1.203,66 €  
RFB2007-06 Biologia Animal, Vegetal i Ecologia    1.044,11 €  
RFB2007-07 Genètica i Microbiologia       976,07 €  
RFB2007-08 Economia  de l'Empresa    1.811,36 €  
RFB2007-09 Economia Aplicada       807,13 €  
RFB2007-10 Economia i Història Econòmica    1.159,08 €  
RFB2007-11 Comunicació Audiovisual i Publicitat    1.525,11 €  
RFB2007-12 Periodisme i C. Comunicació       994,84 €  
RFB2007-13 Ciències Morfològiques       492,73 €  
RFB2007-14 Cirurgia       875,18 €  
RFB2007-15 Medicina    1.823,09 €  
RFB2007-16 Pediatria, Obstetricia, Ginecologia i Medicina Prev.       814,17 €  
RFB2007-17 Didàctica de l'Expresió Musical, Plàstica i Corporal       610,04 €  
RFB2007-18 Didàctica de la Llengua, de la Literatura i C. Socials       588,93 €  
RFB2007-19 Didàctica de la Matemàtica i de les C. Experimentals       462,22 €  
RFB2007-20 Psicologia de Bàsica Evolutiva i de l'Educació    1.217,74 €  
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Codi Ajut Departament / Biblioteca Total 

RFB2007-21 Història Moderna i Contemporània       823,56 €  
RFB2007-22 Filologia Catalana    1.196,62 €  
RFB2007-23 Filologia Espanyola       969,03 €  
RFB2007-24 Filologia Anglesa i Germanística       673,39 €  
RFB2007-25 Filologia Francesa i Romànica       605,35 €  
RFB2007-26 Geografia       809,48 €  
RFB2007-27 Pedagogia Aplicada       753,17 €  
RFB2007-28 Ciència Política i Dret Públic    1.107,46 €  
RFB2007-29 Sociologia       994,84 €  
RFB2007-30 Filosofia       480,99 €  
RFB2007-31 Art       563,12 €  
RFB2007-32 Dret Privat       764,90 €  
RFB2007-33 Dret Públic i C. Historicojurídiques    1.206,01 €  
RFB2007-34 Traducció i Interpretació    1.471,14 €  
RFB2007-35 Pedagogia Sistemàtica i Social       396,53 €  
RFB2007-36 Enginyeria Química       725,01 €  
RFB2007-37 Psiquiatria i Medicina Legal       431,72 €  
RFB2007-38 Psicobiologia i Metodologia C. de la Salut       607,70 €  
RFB2007-39 C. Antiguitat i de L'Edat Mitjana       786,02 €  
RFB2007-40 Biologia Cel·lular, Fisiologia i Inmunologia    1.339,75 €  
RFB2007-41 Sanitat i d'Anatomia Animals       617,08 €  
RFB2007-42 Ciència Animals i dels Aliments       783,67 €  
RFB2007-43 Medicina i Cirurgia Animal       717,97 €  
RFB2007-44 Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes       506,80 €  
RFB2007-45 Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia       448,15 €  
RFB2007-46 Enginyeria Electrònica i de Materials       551,38 €  
RFB2007-47 Antropologia Social i Cultural       375,41 €  
RFB2007-48 Prehistòria       220,55 €  
RFB2007-49 Psicologia Clínica i de la Salut       560,77 €  
RFB2007-50 Psicologia Social       431,72 €  
RFB2007-51 Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius       438,76 €  
RFB2007-52 Microelectrònica i Sistemes Electrònics       408,26 €  
RFB2007-53 Ciències de la computació       685,12 €  
RFB2007-54 Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions       422,34 €  

   

 TOTAL  45.000,00 €  

 
 
Acord 40/2007, de 30 d'octubre, pel qual s'acorda autoritzar al vicerectorat perquè, d’acord amb les bases 
de la convocatòria, aprovi el llistat prioritzat de becaris FI i el presenti a la Generalitat de Catalunya. 
 
Acord 41/2007, de 30 d'octubre, pel qual s'acorda aprovar la convocatòria de beques PIF UAB clàssiques, 
que tot seguit es transcriu: 

 
Convocatòria UAB per a la concessió i renovació de beques predoctorals per a la formació de 

personal investigador i d’ajuts per a estades de curta durada fora de Catalunya per a l’any 2008 

Conscients de la necessitat d’afavorir la formació del personal investigador vinculat a la Universitat Autònoma 
de Barcelona i davant la necessitat de facilitar-li la incorporació a la carrera investigadora dins dels grups que la 
integren, la Universitat considera oportú obrir la Convocatòria UAB per a la concessió de Beques Predoctorals 
per a la Formació de Personal Investigador i d’Ajuts per a Estades de Curta Durada fora de Catalunya per a 
l’any 2008 amb les següents característiques.  



BOUAB Núm. 45                Octubre del 2007 

 
 

 
_____________________________________________________ 13

I Beques Predoctorals per a la Formació de Personal Investigador  

1 Objecte  
És objecte d’aquesta convocatòria concedir beques predoctorals a estudiants per a la formació de personal 
investigador (UAB) mitjançant la incorporació de becaris en programes de doctorat o màsters oficials per a la 
realització de tesis doctorals, en grups de recerca que desenvolupin un projecte de recerca competitiu finançat 
presentat a través de l’AID com poden ser Projectes I+D+I del Ministeri, FIS, CIDE, SGR, CDTI, i tots aquells 
que provenen de convocatòries públiques competitives i tenen finalitat de recerca, o participi com a 
Investigador principal d’un projecte UE a la UAB (sempre que tingui una durada mínima d’un any a partir de la 
incorporació del candidat i que aportin recursos que garanteixin el compromís de finançament de la recerca del 
candidat). En el cas que el projecte estigui en fase de resolució, es podrà sol·licitar la beca condicionada a la 
seva concessió.  

2 Àmbit d’aplicació  
2.1 Podran ser beneficiaris aquells que estiguin en possessió del títol de llicenciat, enginyer o arquitecte 
superior. No hi ha data límit d’obtenció de la corresponent titulació.  
2.2 Els títols obtinguts en altres països o en centres espanyols no oficials hauran de ser convalidats o 
reconeguts o bé s’haurà de justificar documentalment que estan admesos a tràmit de convalidació o 
reconeixement per les autoritats competents. Als efectes de sol·licitar la beca, es considerarà que el títol està 
reconegut quan el sol·licitant acrediti haver estat admès en un programa de doctorat d’una universitat del 
sistema universitari català.  
 
3 Estructura  
3.1 Aquestes beques s’estructuren en dues etapes de dos anys cadascuna:  

a) El personal investigador en formació gaudeix de beca en la primera etapa per a la realització de crèdits 
d’un programa de doctorat, al final de la qual ha d’haver assolit la suficiència investigadora o, per a la 
realització d’un màster oficial, per iniciar la tesi doctoral.  
El beneficiari que, en finalitzar aquesta primera etapa, compleixi les condicions establertes en al paràgraf 
anterior, formalitzarà un contracte de treball amb la UAB en els termes que queden recollits a l’apartat 
següent (b). En cas contrari, el beneficiari té un termini de quatre mesos per a acreditar-les, període durant 
el qual no percep cap ajut. Aquest període no és recuperable dins de l’etapa del contracte. Si un cop 
transcorreguts els quatre mesos el beneficiari no ha acreditat els requisits per a la seva contractació, perd 
el drets de la beca.  
b) Al personal investigador en formació de segona etapa se li formalitzarà un contracte de treball per un 
termini màxim de dos anys, per a la finalització i lectura de la tesi doctoral, sempre que hagi obtingut el 
diploma d’estudis avançats o el document que el substitueixi, d’acord amb la nova estructura dels 
ensenyaments adaptats a l’espai europeu d’educació superior. A més, el personal estranger cal que disposi 
del permís de treball.  

3.2 Els becaris s’han d’integrar en els departaments, instituts i centres de recerca propis de la Universitat 
Autònoma de Barcelona.  
 
4 Unitat competent per a la gestió  
L’Àrea d’Investigació i Desenvolupament de la UAB (AID).  

5 Òrgan competent per a la resolució  
La Comissió d’Investigació de la Universitat Autònoma de Barcelona.  

6 Termini de resolució  
Les beques de nova concessió es resoldran durant el mes de desembre de 2007. El termini legal per resoldre és 
de sis mesos comptadors a partir de l’endemà del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest 
termini sense resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci l’ajut sol·licitat.  

7 Notificació de la resolució  
7.1 Publicació al tauler d’anuncis de l'AID. Per tal de fer-ne una major difusió, i amb efectes informatius, es 
comunicarà el resultat de la resolució a la plana web de l’AID http://www.recerca.uab.es/convoctories en 
“Destacats” 
 
8 Acceptació de la beca  
8.1 En el termini màxim d’un mes a partir de l’endemà de la comunicació d’atorgament de les beques, el 
beneficiari s’haurà de comprometre explícitament,mitjançant el document normalitzat, a complir totes les 
condicions generals que es deriven d’aquesta convocatòria.  
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8.2 Els beneficiaris que no hagin presentat el document d’acceptació en el termini assenyalat a l’apartat 
anterior s’entendrà que hi renuncien.  
8.3 En el document cal que hi consti el següent:  
a) El vistiplau del cap del departament universitari, del director de l’Institut Universitari o del Centre de Recerca 
on estigui prevista la incorporació del becari.  
b) El vistiplau de l’investigador principal del projecte d’adscripció a la incorporació del becari al grup de recerca 
per al qual s’havia sol·licitat la beca.  
c) El vistiplau del director de tesi del becari a la viabilitat del projecte de treball de tesi presentat amb la 
sol·licitud.  
8.4 Juntament amb el document d’acceptació, el beneficiari també haurà de presentar:  
 1. Còpia del DNI/Passaport  
 2. Numero de NIE/Targeta d’autorització d’entrada, en el cas dels estrangers  
 3. Còpia de la matrícula de doctorat  

4. Fotocòpia del número de Seguretat social. En el cas de no disposar d’aquest número, s’haurà de 
demanar a qualsevol administració de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Els becaris estrangers 
que mai han tingut número de la Seguretat Social hauran d’omplir els impresos TA.1 i TA 2.  
5. Les dades bancàries.  
6. Tres fotografies.  

 7. Totes aquelles dades que siguin necessàries per a la tramitació de la seva beca.  
 
9 Drets del becari  
Són drets del becari:  

a) Percebre l’ajut econòmic que correspongui a la beca en la forma establerta a la convocatòria.  
b) Obtenir de la universitat la col·laboració i el suport necessaris per al desenvolupament normal dels seus 
estudis i el programa de recerca.  
c) Gaudir dels drets de la propietat intel·lectual i industrial derivats de la seva activitat de recerca, d’acord 
amb la seva contribució i de conformitat amb la legislació vigent.  
d) Utilitzar els serveis que ofereix la universitat i participar en el conjunt de les seves activitats d’acord amb 
la seva normativa interna.  
e) Gaudir dels drets i avantatges socials dels quals gaudeix el personal acadèmic de la UAB.  
f) Optar a altres ajuts complementaris per a estades breus fora de Catalunya destinades a completar la 
formació investigadora relacionada amb el projecte de recerca que porta a terme (apartat III de la 
convocatòria)  
 

10 Obligacions del becari  
Els beneficiaris de la beca estaran obligats a:  

a) Incorporar-se al departament, institut o centre de recerca així com al grup de recerca i dur a terme les 
activitats que es tenen en compte en el seu programa de doctorat o de formació en la recerca i complir els 
objectius del programa de formació i les directrius establertes pel director de tesi.  
b) Complir la normativa interna de la universitat. 
c) Impartir el programa de col·laboració docent establert d’acord amb el que es determina a l’apartat 15.1.   
d) Justificar la beca, en el termini màxim d’un mes de la seva finalització i, independentment de la causa 
que en motivi la finalització, presentant a l'AID una memòria en imprès normalitzat de tot el treball dut a 
terme en el període global becat, on consti l’assoliment efectiu dels objectius de la beca.  
e) Fer constar en la producció escrita derivada del treball realitzat l’expressió: “Amb el suport de la 
Universitat Autònoma de Barcelona”.  
f) Demanar autorització al Vicerectorat d’investigació qualsevol canvi o incidència que afecti el 
desenvolupament de la beca i el pla de treball.  
g) Comunicar les renúncies mitjançant escrit motivat adreçat al vicerector d’investigació.  
h) Facilitar tota la informació que li sigui requerida i sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control 
que pugui requerir l’AID.  
i) Els estrangers no comunitaris han de tramitar i aconseguir, per al segon període de formació, el permís 
de treball que permeti la contractació.  
j) Conservar els justificants originals i altra documentació relacionada amb la beca durant un període mínim 
de 5 anys.  
k) En relació amb els becaris estrangers, la beca serà efectiva en el moment que es presentin a l’AID els 
permisos legalment establerts d’estada al país. De manera excepcional, el termini per a la presentació 
d’aquesta documentació serà de tres mesos a partir de la data d’inici de la beca.  
l) Comunicar la lectura i defensa de la tesi doctoral a l’AID en el termini màxim d’un mes a partir d’haver-se 
efectuat, encara que s’hagi sobrepassat el període de gaudi de la beca. El becari haurà de presentar, 
també, una còpia del resguard del títol de doctor  
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11 Obligacions de la universitat  
a) Facilitar la credencial identificativa corresponent als investigadors en formació durant la primera etapa de 
la beca.  
b) Formalitzar els contractes corresponents per al personal investigador en formació de segona etapa 
d’acord amb la legislació vigent aplicable.  
c) Proporcionar al personal investigador en formació el suport que calgui i facilitar-li els mitjans o equips 
que siguin necessaris per al desenvolupament normal de la seva activitat.  
d) Certificar la incorporació del becari en el termini d’una setmana, tant pel que fa a les beques de nova 
concessió com a les beques renovades.  
e) Vetllar pel desenvolupament adequat del programa de formació del personal investigador en formació.  
f) Vetllar pel règim d’incompatibilitats.  

 
12 Conceptes econòmics vinculats a la beca  
12.1 L'import íntegre anual de les beques per a la primera etapa és de 11.460 € bruts anuals, i en la i de 
16.100 € bruts anuals quan és formalitzi com a contracte laboral. Aquests imports es liquidaran en 12  i 14 
mensualitats, respectivament. 
12.2 Les beques inclouran addicionalment els preus públics de la matrícula en els programes oficials de 
postgrau (doctorat o màsters oficials) o la tutela de tesi. Per als qui gaudeixin de la condició de becari l’any 
2008 el curs de referència de la matrícula serà el 2007-2008. En cap cas no es cobriran els imports de les taxes 
i els preus acadèmics i els costos de cursos que superin els 32 crèdits en el cas dels programes de doctorat i de 
60 crèdits en el cas dels màsters oficials en el decurs de període de gaudiment de beca. Tampoc no es cobreix 
l’import dels crèdits convalidats.  
12.3 Estades fora de Catalunya: el becari podrà rebre ajuts de borses de viatge tal com es preveu a l’apartat III 
d’aquest document.  
12.4 El personal investigador en formació està inclòs en el règim general de la Seguretat Social, d’acord amb el 
que preveu el Reial decret 63/2006, de 27 de gener. Per a la primera etapa s’aplica aquest Reial decret, el qual 
regula la situació jurídica de beca, i per a la segona etapa s’aplica el que regula la situació jurídica del contracte 
de treball en pràctiques.  
 
13 Pagament  
13.1 El pagament s’efectuarà cada mes, directament al beneficiari, un cop se n’hagi acreditat la incorporació al 
centre receptor per part del cap del departament universitari o equivalent i s’hi aplicaran les retencions 
corresponents d’acord amb la normativa vigent.  

14 Incompatibilitats de la beca  
14.1 La condició de becari d’aquest programa és incompatible amb vinculacions contractuals o estatutàries que 
puguin restar exclusivitat a la dedicació a la recerca. En el supòsit d’incompatibilitat sobrevinguda, la universitat 
procedirà a la revocació de la beca.  
14.2 Podran ser autoritzades les percepcions que procedeixin de tasques docents (cursos, conferències o 
ponències) o investigadores (llibres o articles) directament associades amb la recerca duta a terme pel becari, 
sempre que tinguin caràcter esporàdic i no habitual. Aquestes activitats no podran superar el 30% de l’import 
anual íntegre de la beca. L’autorització correspon al vicerector d’investigació.  
14.3 El fet d’haver gaudit d’una beca predoctoral d’investigació no determina cap tipus de compromís per part 
de la Universitat en relació amb la posterior incorporació del beneficiari a la plantilla de la Universitat.  
 
15 Docència  
15.1 Serà potestat de la institució que acull el becari establir-li un programa de col·laboració en tasques 
docents, amb finalitat formativa, de fins a 45 hores anuals durant el primer any, 70 hores anuals durant el 
segon any i 90 hores anuals durant els dos últims anys, en el benentès que tota la docència que superi les 60 
hores no pot implicar ampliació d’assignatures o tipologia docent a impartir, diferents a les primeres 60 hores, i 
que la docència del primer any estigui concentrada prioritàriament en el segon semestre i no tingui una 
tipologia docent gaire heterogènia.  
15.2 No obstant el previst a l’apartat anterior, les hores anuals de participació docent s’actualitzaran en les 
dedicacions màximes de la categoria de professors ajudants de la UAB.  
15.3 Aquesta col·laboració docent en cap cas no significarà la responsabilitat del becari sobre l’assignatura ni la 
seva programació.  
15.4 Aquestes col·laboracions hauran de ser certificades pels departaments implicats als efectes de currículum.  
 
16 Interrupcions  
16.1 Durant la primera etapa, el Vicerectorat d’Investigació pot concedir la interrupció temporal de gaudi de la 
beca a petició raonada de l’interessat, sense percepció econòmica i amb la conformitat expressa del director del 
departament , l’institut o centre de recerca i, en el seu moment, del director del treball de tesi, per un termini 
màxim d’un any.  
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16.2 Les interrupcions per causa d’incompatibilitat de percepcions no podran ser superiors a un any en el 
decurs del període de gaudi de la beca i les seves possibles renovacions. Excepcionalment el vicerector podrà 
autoritzar interrupcions de durada superior.  
16.3 Només en les interrupcions ocasionades per força major (infermetat o maternitat) es podrà recuperar el 
període interromput. Aquesta recuperació es durà a terme en la mateixa etapa en què s’hagi concedit la 
interrupció i sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin.  
16.4 Les suspensions per maternitat, adopció o acolliment, preadoptiu o permanent, de menors de sis anys 
seran pel mateix període que les legalment establertes per a aquests casos. Durant aquest període es 
mantindrà el 100% de la percepció de la beca. Per al període de suspensió, es prolongarà la beca de primera 
etapa o el contracte segons la normativa laboral vigent.  
 
17 Sol·licitants  
Els sol·licitants, a més del que es determina a l’article 2, hauran de complir els requisits següents:  
17.1 La nota mínima de l’expedient acadèmic dels estudis de primer i segon cicle del candidat haurà de ser 
igual o superior a 1,5, calculada d’acord amb els criteris que s’especifiquen a l’apartat 22.1.a) d’aquest 
document.  
 
18 Condicions  
18.1 Cada sol·licitant només podrà presentar una sol·licitud.  
18.2 Per a cada projecte només es podrà presentar una sol·licitud. Només excepcionalment es podrà admetre 
una segona sol·licitud de beca per als projectes que comprometin un mínim de cinc investigadors equivalents a 
dedicació completa (EDP).  
18.3 Les sol·licituds es limiten a una petició per cada director de tesi. Així mateix, un director de tesi no podrà 
tenir més de dos becaris vigents de convocatòries UAB anteriors pel mateix projecte finançat.  
18.4 El director de la tesi haurà d’estar vinculat a la UAB mitjançant qualsevol de les formes previstes en els 
seus Estatuts.  
18.5 La lectura de la tesi s’haurà de realitzar a la UAB.  
18.6 Estar matriculat en un programa de doctorat o màster oficial en el moment d’acceptació de la beca.  
 
19 Període i durada  
19.1 Un màxim de 48 mesos a partir de la data que s’informarà en la resolució de concessió d’aquestes beques. 
Les beques es podran renovar per anys naturals, fins a un màxim de tres renovacions. La segona renovació 
dóna accés a la segona etapa i caldrà haver obtingut la suficiència investigadora i altres requisits específics 
determinats en el programa de doctorat/màster en què s’hagi matriculat.  
19.2 Del còmput total es descomptarà els períodes en que s’hagin gaudit d’altres beques de característiques 
similars en quant a objectius i quantia.  
 
20 Sol·licitud  
20.1 Els candidats que hagin presentat la seva petició  de beca predoctoral de la Generalitat de Catalunya per a 
l’any 2008 a través del servei de tràmits en línia del portal de la Generalitat (sempre que el centre d’aplicació 
fos la UAB) i tinguin la intenció de sol·licitar la beca predoctoral de la UAB, es donaran per presentats dins 
d’aquesta convocatòria si presenten l’imprès “Justificant de presentació de beca FI de la UAB” que trobareu a la 
web de convocatòries de l’AID http://www.recerca.uab.es/convocatòries,   
20.2 El número d’expedient de la petició de beca predoctoral UAB esmentada anteriorment serà UAB2008, 
afegint el número assignat segons el full de justificació de la beca de la Generalitat de Catalunya (sempre que 
s’hagi presentat la beca Generalitat com UAB) (ex. 2008FI-0000 serà UAB2008-0000)  
20.3 Els candidats que no hagin presentat la petició de beca de la Generalitat de Catalunya, i vulguin participar 
en aquesta convocatòria, hauran de presentar l’imprès de sol·licitud que trobareu a la web de convocatòries de 
l’AID http://www.recerca.uab.es/convocatòries, juntament amb la documentació addicional, en el Registre 
General de la UAB (Edifici del Rectorat. Planta Baixa). Així mateix, aquests sol·licitants que hagin cursat els 
seus estudis en un centre diferent de la UAB també hauran de fer arribar juntament amb l’imprès de sol·licitud 
els documents següents:  

a) Fotocòpia compulsada del certificat acadèmic oficial de la titulació de llicenciat, enginyer o arquitecte 
superior.  

b) Fotocòpia compulsada del títol acadèmic.  

c) En cas de títols obtinguts a universitats estrangeres, i només si el país d’obtenció de l’esmentat títol no 
consta en la taula d'equivalències en el sistema universitari aprovada per l'AGAUR (Resolució 
IUE/2658/2007 de 30 de juliol, DOGC de 31 d’agost de 2007) serà necessària la presentació d’un 
informe de la universitat sobre el sistema d’avaluació acadèmica, indicant quines són les qualificacions 
màximes i mínimes dins del  

sistema d’avaluació corresponent, també es farà constar quina és la qualificació mínima necessària per 
aprovar.  
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La documentació presentada serà compulsada per l’òrgan competent de la unitat directiva que tramita la 
sol·licitud o pel registre on hagi estat presentada quan ho demani el sol·licitant, d’acord amb el que estableix 
l’article 38.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.  
 
21 Termini i lloc de presentació de sol·licituds  
Fins el dia 20 de novembre de 2007 al Registre General de la UAB (Edifici Rectorat. Planta Baixa).  
 
22 Criteris d’avaluació i selecció  
22.1 Els candidats s’ordenaran segons una nota amb qualificació numèrica, tenint en compte que l’expedient 
acadèmic representarà el 70 % del valor total i la valoració del director de tesi, el 30 % restant.  
a) Expedient acadèmic de primer i segon cicle dels estudis de llicenciatura, enginyeria o arquitectura superior 
del sol·licitant (4 punts com a màxim).  
Designem per x la mitjana ponderada de l’expedient acadèmic, calculada de la manera següent: sumem el 
nombre total de matrícules d’honor (valor 4), excel·lents (valor 3), notables (valor 2) i aprovats/convalidats 
(valor 1) de l’expedient i dividim aquest valor pel nombre total  
d’assignatures/crèdits segons procedeixi.  
Designem per m la mitjana de notes, fix per a cada llicenciatura i any, i homogeneïtzem el valor de la nota 
mitjana de l’alumne entre diferents titulacions, assignant-li un valor  

1  
y = ----------- (3 x + 4 (1-m))  

4 -m  
de manera que si x val m, obtenim y= 1; mentre que per a x= 4 obtenim y= 4  
Els sis expedients amb millor nota homologada superior a 3 seran prioritzats en els sis primers llocs del llistat 
global.  

Davant la complexitat de comparar les notes dels expedients acadèmics provinents dels centres de fora dels 
sistema universitari espanyol i els provinents d'aquest sistema, es procedirà de la següent manera: la nota 
mitjana dels expedients acadèmics estrangers serà processada segons la taula d'equivalències aprovada per 
l'AGAUR i els representants de les universitats i que es pot trobar a l'apartat IV de les bases d'aquesta 
convocatòria (Resolució IUE/2658/2007 de 30 de juliol, DOGC de 31 d’agost de 2007)).  

b) Valoració del director de tesis del sol·licitant (3 punts com a màxim) Es tindran en compte els següents 
elements:  

b.1) Participació del director de tesi en projectes finançats vigents a través d’una convocatòria 
competitiva de recerca presentats a través de l’AID (1 punt):  

- Participar en projectes d’investigació vigents i finançats (projectes que provenen d’una 
convocatòria competitiva, ja sigui nacional, autonòmica o local independentment de la fórmula 
de resolució) o  
- Ser Investigador Principal en la UAB d’un projecte Europeu vigent.  

b.2) Participar en un Grup de Recerca vigent de la Generalitat de Catalunya (SGR) (1 punt).  
b.3) Tenir un tram de recerca viu o credencial ICREA, Ramón y Cajal o Agregat (1 punt)   
 

23 Priorització  
La proposta de priorització, serà publicada una vegada estigui aprovada per la Comissió d’Investigació a la 
pàgina web de l’AID (http://www.recerca.uab.es/convocatories) en “Destacats”, per tal que els interessats 
puguin presentar les al·legacions pertinents dins dels deu dies naturals a partir del dia següent de l’esmentada 
publicació.  
 
24 Substitucions  
Les baixes que es produeixin per renúncia o altres causes entre els becaris de nova concessió dins els tres 
primers mesos de l’any podran ser cobertes mitjançant resolució del Vicerector d’Investigació amb l’adjudicació 
de les vacants als sol·licitants segons la llista de priorització. El període comprès entre la data d’inici del becaris 
de nova concessió i la data d’inici dels becaris de substitució és irrecuperable.  

II Renovació de beques de convocatòries anteriors 

25 Objecte i Àmbit d’aplicació 

És objecte d’aquesta convocatòria renovar beques predoctorals a aquells candidats que hagin gaudit d’una beca 
o contracte predoctoral durant l’any 2006 dins les següents convocatòries: 
 
- Beques predoctorals de la UAB per a la formació de Personal investigador 
- Beques predoctorals de la UAB d’Acords Interns de Planificació 
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26 Unitat competent per a la gestió 
L’Àrea d’Investigació i de Desenvolupament de la UAB (AID) 
 
27 Òrgan competent per a la resolució 
La Comissió d’Investigació de la Universitat Autònoma de Barcelona 
 
28 Període i durada 
Entre el dia 1 de gener de 2008 al dia 31 de desembre de 2008. 
 
29 Sol·licituds i documentació 
Els sol·licitants hauran d’omplir l’’imprès de sol·licitud del Vicerectorat d’investigació que es pot aconseguir a 
l’adreça: http://www.recerca.uab.es/convocatories (Carpeta Becaris Predoctorals de Formació de Personal 
Investigador de la UAB). La documentació que s’haurà de presentar serà la següent: 
a) Informe del treball realitzat. 
b) Pla de treball previst 
c) Informe del director de tesi del becari. 
d) Justificant d’haver obtingut la suficiència investigadora per als becaris que sol·liciten accedir al tercer any de 
beca  
e) Resguard títol de doctor (si s’escau). 
f) Permís de treball, en el cas de becaris no comunitaris, o justificació dels impediments administratius o legals 
que en dificulten la contractació laboral l’any 2008.  
 
30 Termini de presentació de sol·licituds  
El termini de presentació de peticions finalitza el dia 15 de novembre de 2007.  El lloc de presentació és el 
Registre General de la UAB (planta baixa del Rectorat). 

 
31 Avaluació i selecció 
Per a la renovació es tindran en compte els informes favorables emesos. 
 
32 Termini i notificació de la resolució 
32.1 Aquesta convocatòria es resoldrà durant  el mes de novembre de 2007 
32.2 Es comunicarà el resultat de la resolució per escrit a cada candidat. 
 
33 Normativa aplicable 
Les renovacions es regeixen per la normativa de l’annex I de les noves beques predoctorals de la UAB per a la 
formació de personal investigador per a l’any 2008 que es convoquen en aquesta mateixa resolució. 
 
III Estades de Curta durada fora de Catalunya  

34 Objecte  
L’objecte de les borses de viatge és l’atorgament d’ajuts per fer estades temporals fora de Catalunya, per 
completar la formació investigadora relacionada amb el projecte de recerca que portin a terme els becaris.  

35 Sol·licitants  
Els beneficiaris de les beques predoctorals d’aquest programa podran fer estades temporals fora de Catalunya 
amb l’objecte de completar la seva formació investigadora relacionada amb el projecte de recerca que portin a 
terme, amb l’autorització prèvia del director de tesi i del director del departament/institut/centre al que estigui 
adscrit.  
 
36 Condicions  
Queden explícitament exclosos d’aquesta convocatòria els viatges que tinguin com a finalitat la participació o 
l’assistència a congressos, reunions o simposis científics, tecnològics i humanístics, i també els cursos de caire 
formatiu o docent. No es podrà gaudir de l’estada en períodes d’interrupció de la beca o posteriorment a 
produir-se’n la baixa o la renúncia.  

37 Durada  
La durada de l’estada temporal fora de Catalunya serà, com a mínim, de tres setmanes i, com a màxim, de 
dotze setmanes que s’iniciïn abans del dia 31 de desembre del 2008.  

38 Import  
38.1 Els ajuts es concretaran en l’abonament parcial de les despeses originades :  

 a) Import del bitllet en tarifa econòmica.  
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 b) Despeses d’estada: màxim de 27€ per dia  
38.2 Aquests ajuts formen part de la beca i estaran subjectes a impostos segons la legislació vigent.  
 
39 Sol·licitud  
Els sol·licitants hauran d’omplir d’imprès de sol·licitud del Vicerectorat d'Investigació que es pot aconseguir a 
l’adreça: http://www.recerca.uab.es/convocatories (Carpeta Becaris Predoctorals de Formació de Personal 
Investigador de la UAB). La documentació que s’haurà de presentar serà la següent:  

 a) el currículum vitae,  
 b) l’acceptació del centre que ha d’acollir el becari  
 c) un informe del Director del Treball sobre d’interès de l’estada  
 d) factura proforma o pressupost de l’agència de viatges.  

 
40 Terminis per presentar les sol·licituds  
S’estableixen dos terminis: el primer, des de l'1 de gener fins el 10 de març i de l’11 de març al 15 de juny de 
20087. El lloc de presentació és el Registre General de la UAB (planta baixa del Rectorat).  

41 Òrgan competent per a la resolució  
La Comissió d’Investigació de la universitat.  

42 Termini de resolució  
Es preveuen dos terminis de resolució. El primer, abans de l'1 d’abril ; el segon, abans de l'1 de juliol. El 
termini legal per resoldre és de sis mesos comptadors a partir de l’endemà del termini de presentació de 
sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci l’ajut 
sol·licitat.  

43 Forma de justificació  
43.1 El sol·licitant haurà de presentar, en el termini màxim d’un mes, un cop fet el desplaçament, un informe 
del treball dut a terme i dels resultats obtinguts, així com un certificat del centre de destinació en el qual es 
deixi constància de les dates d’inici i d’acabament de l’estada i l’original del bitllet del viatge. L’imprès de 
sol·licitud del Vicerectorat d'Investigació es pot aconseguir a l’adreça: http://www.recerca.uab.es/convocatories 
(Carpeta Becaris Predoctorals de Formació de Personal Investigador de la UAB).  
43.2 Exhaurit aquest termini, el Vicerectorat podrà revocar l’ajut concedit per a la realització de l’estada.  
 
IV Recursos  
 
44 Recursos  
Contra les resolucions de convocatòria de concessió de noves beques, de pròrrogues i de les borses de viatge, 
que no esgoten la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant l’Excm. 
i Magfc. Rector de la UAB, en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta 
notificació o, si s’escau, des del dia següent de la seva publicació, de conformitat amb el que preveu l’article 
115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.  
 
 
Acord 42/2007, de 30 d'octubre, pel qual s'acorda aprovar el canvi de nom de la Biblioteca de Ciències i 
d’Enginyeries per la Biblioteca de Ciència i Tecnologia i la vinculació de la Facultat de Biociències a l’esmentada 
Biblioteca, així com la modificació pertinent del Reglament del Servei de Biblioteques (disposicions addicionals, 
punt 6) 
 
Acord 43/2007, de 30 d'octubre, pel qual s'acorda desestimar la sol·licitud d’adscripció del Grup Antígona 
com a Grup de Recerca UAB, i aprovar les altes i baixes de personal presentades pel Grups de Recerca: 
Laboratori de Referència d’Enzimologia Clínica, GECAIPP i GEIE-IDT 
 
Acord 44/2007, de 30 d'octubre, pel qual s'acorda admetre a tràmit les sol·licituds d’ajuts a la millora de la 
Seguretat als Laboratoris presentades pels Departaments de Sanitat i d’Anatomia Animals i de Medicina i 
Cirurgia Animal, i concedir-les en consonància 
 
 
I.3.4. Comissió de Personal Acadèmic 
 
Acord 30/2007, de 3 d’octubre, pel qual s'aprova les dotacions de places de personal acadèmic, que tot 
seguit es transcriu: 
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Places de cossos docents (Campus) 

Plaça Cos Àrea  

1 Catedràtic d’universitat Anàlisi Geogràfica Regional 
1 Catedràtic d’universitat Dret Constitucional 
1 Catedràtic d’universitat Biologia Cel·lular 

 

Places de personal acadèmic permanent  

Plaça Categoria Àrea  

1 Agregat Bioquímica i Biologia Molecular 
1 Agregat Enginyeria Química 

 
 
Acord 31/2007, de 3 d’octubre, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la convocatòria de 
concursos de personal acadèmic permanent, que tot seguit es transcriu: 
 

Convocatòria de Concursos de Personal Acadèmic Permanent  
 
Agregats 
 
Plaça Departament Àrea    
 

1 Bioquímica i Biologia Molecular Bioquímica i Biologia Molecular 
1 Enginyeria Química Enginyeria Química  

 
Referència del Concurs: AL/07/134 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular 
Departament: Bioquímica i Biologia Molecular 
Perfil: Bioquímica I i II.  Bioquímica i Genètica Molecular aplicada a la 
Veterinària. 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
ANNA MARIA BASSOLS TEIXIDO TU Universitat Autònoma de Barcelona  
JOSÉ AGUILERA ÁVILA TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
SILVIA ATRIÁN VENTURA CU Universitat de Barcelona 
ENRIQUE HERRERO PERPIÑÁN CU Universitat de Lleida 
 
 
 
Referència del Concurs: AL/07/135 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat  
N. de places: 1 
Àrea de coneixement: Enginyeria Química  
Departament: Enginyeria Química 
Perfil: Enginyeria Química 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
CARLES SOLÀ FERRANDO CU Universitat Autònoma de Barcelona  
FCO. JAVIER LAFUENTE SANCHO CU Universitat Autònoma de Barcelona 
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Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
CARME ROSELLÓ MATAS CU Universitat de les Illes Balears 
M. DOLORS BALAGUER CONDOM TU Universitat de Girona 
  
 
Acord 32/2007, de 3 d’octubre, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la convocatòria de 
concursos d'accés a places de cossos docents universitaris, que tot seguit es transcriu:  

 
Concursos d’Accés a Places de Cossos Docents  

 
Convocatòria de Concursos de places de professorat (Campus) 

 
Plaça Cos Àrea    

1 Catedràtic d’Universitat Anàlisi Geogràfica Regional 
1 Catedràtic d’Universitat Dret Constitucional 
1 Catedràtic d’Universitat Biologia Cel·lular 

   1 Professor Titular d’Universitat Filologia Anglesa 
 

Referència del Concurs: A1/154 
Cos al qual pertany la plaça: Catedràtic d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Anàlisi Geogràfica Regional 
Departament: Geografia 
Perfil: Geografia d’Espanya 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
MARIA DOLORS GARCIA RAMON CU Universitat Autònoma de Barcelona  
ANNA CABRÉ PLA CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
ANTONI FRANCESC TULLA PUJOL CU Universitat Autònoma de Barcelona  
FERNANDO VERA REBOLLO CU Universitat d’Alacant 
 
 
 
Referència del Concurs: A2/155 
Cos al qual pertany la plaça: Catedràtic d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Dret Constitucional 
Departament: Ciència Política i Dret Públic 
Perfil: Dret Constitucional II 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
FRANCESC DE CARRERAS SERRA CU Universitat Autònoma de Barcelona 
ISIDRE MOLAS BATLLORI CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
ANTÒNIA AGULLÓ AGÜERO CU Universitat Pompeu Fabra 
MARC CARRILLO LÓPEZ CU Universitat Pompeu Fabra 
 
 
Referència del Concurs: A3/156 
Cos al qual pertany la plaça: Catedràtic d’Universitat  
N. de places: 1  
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Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular 
Departament: Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia 
Perfil: Estructura microscòpica d’aparells i sistemes humans. 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
CRISTINA TEMPLADO MESEGUER CU Universitat Autònoma de Barcelona 
JOAN X. COMELLA CARNICE CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
MIQUEL VILARDELL TARRÉS CU Universitat Autònoma de Barcelona 
FRANCESC GÒDIA LATORRE CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
 
Referència del Concurs: B4/157 
Cos al qual pertany la plaça: Titular d’Universitat 
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa 
Departament: Filologia Anglesa i Germanística 
Perfil: Literatura Anglesa 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
ANDREW MONNICKENDAM FINDLAY CU Universitat Autònoma de Barcelona 
ARANZAZU USANDIZAGA SAINZ CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres  a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
ROSA GONZÁLEZ CASADEMONT TU Universitat de Barcelona 
WILLIAM PHILIPS TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Acord 33/2007, de 3 d’octubre, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la proposta de 
comunicació al Consejo de Coordinación Universitaria de places de cossos docents, que tot seguit es transcriu: 
 

Places a Comunicar al Consejo de Coordinación Universitaria  
 

Places docents de Campus 
 

Plaça Cos Àrea    
1 Catedràtic d’universitat Anàlisi Geogràfica Regional 
1 Catedràtic d’universitat Dret Constitucional 
1 Catedràtic d’universitat Biologia Cel·lular 

 
 
 
I.3.5. Comissió de Qualitat i d’Avaluació 
 
Acord 14/2007, de 30 d’octubre, pel qual s’informa favorablement el nou Manual d’avaluació de l’activitat 
docent del professorat de la UAB i s’eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació, si escau. 
 
 
I.4. Comissió de Reclamacions 
 
Acord 3/2007 de 2 d’octubre, pel qual: 
 
a) s'estima parcialment el recurs presentat contra la proposta de la Comissió Avaluadora del concurs 58/D0430, 
per a la provisió d’una plaça de professor associat amb destinació al Departament de Filologia Francesa i 
Romànica de la UAB, i, en conseqüència, anul·lar la proposta esmentada. 
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b) s'insta a la Comissió Avaluadora del concurs perquè prioritzi adequadament els criteris aprovats pel 
Departament de Filologia Francesa i Romànica, d’acord amb les consideracions de la Comissió de Reclamacions. 
 
c) s'insta a la Comissió Avaluadora del concurs perquè apliqui els criteris a la candidata i presenti una nova 
proposta degudament motivada. 
 
Acord 4/2007 de 2 d’octubre, pel qual es desestima els dos recursos presentats contra la proposta de la 
Comissió Avaluadora del concurs 36/D0414 per a la provisió d’una plaça de professor ajudant doctor (lector) 
amb destinació al Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació, i, en conseqüència, confirmar 
íntegrament l’esmentada proposta. 
 
 
I.5. Resolucions del Rectorat 
 
Resolució del rector, de 15 d’octubre de 2007, per la qual es designa la vicerectora d’Ordenació 
Acadèmica, doctora M. Dolors Riba Lloret, rectora suplent durant el període comprès entre els dies 20 i 27 
d’octubre de 2007, ambdós inclosos. 
 
 
I.6. Resolucions de la Gerència 
 
Resolució del gerent, de 5 d’octubre de 2007, per la qual es subdivideix l’estructura organitzativa del 
Servei de Seguretat i Vigilància en dos àmbits: l’àmbit de Campus i l’àmbit de Vila Universitària, s’assigna a la 
senyora Maria Jesús Prados la Direcció de Seguretat Adjunta de l’àmbit de Vila Universitària; i es dota el Servei 
de Seguretat i Vigilància d’una nova plaça de director/a de Seguretat adjunt/a i assignar-li l’àmbit de Campus. 
 
Resolució del gerent, de 9 d’octubre de 2007, per la qual es transforma l’Àrea d’Investigació i 
Desenvolupament en dues àrees: l’Àrea de Gestió de la Recerca i l’Àrea de Desenvolupament i Valorització de la 
Recerca, amb dependència de la Vicegerència de Recerca; es nomena el senyor Ivan Martínez Flores, cap de 
l’Àrea de Desenvolupament i Valorització de la Recerca; i es crea la plaça de cap de l’Àrea de Gestió de la 
Recerca. 
 
Resolució del gerent, de 26 d’octubre de 2007, per la qual es modifica la resolució de data 5 d’octubre de 
2007, en el sentit de no assignar àmbits específics d’actuació a les places de Director/a de Seguretat Adjunt/a 
(LG2D). Dins de les seves competències, el Director de Seguretat coordinarà aquesta actuació.  
 
 
II. Nomenaments i cessaments 
 
II.1. Facultats i Escoles universitàries 
 
Nomenaments 
 
Resolució del rector, de 8 d’octubre de 2007, per la qual es nomena el senyor Ferran Brunet Cid 
coordinador d’estudis de la Llicenciatura d’Economia de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. 
 
Resolució del rector, de 8 d’octubre de 2007, per la qual es nomena el senyor Juan Carlos Rubio Martínez 
coordinador d’estudis de la Llicenciatura de Filologia Hispànica de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució del rector, de 10 d’octubre de 2007, per la qual es nomena la senyora Astrid Barrio López 
vicedegana d’Economia i Serveis de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia. 
 
 
Cessaments 
 
Resolució del rector, de 8 d’octubre de 2007, per la qual la senyora Glòria Claveria Nadal cessa com a 
coordinadora d’estudis de la Llicenciatura de Filologia Hispànica de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució del rector, de 10 d’octubre de 2007, per la qual el senyor Òscar Barberà Aresté cessa com a 
vicedegà d’Economia i Serveis de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia. 
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II.2. Departaments 
 
Nomenaments 
 
Resolució del rector, de 10 d’octubre de 2007, per la qual es nomena el senyor Juli Real Obradors secretari 
del Departament de Química. 
 
Resolució del rector, de 10 d’octubre de 2007, per la qual es nomena el senyor Fernando García del Pino 
coordinador de Tercer Cicle del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia. 
 
Resolució del rector, de 10 d’octubre de 2007, per la qual es nomena el senyor Fernando García del Pino 
coordinador de la Unitat de Zoologia del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia. 
 
Resolució del rector, de 10 d’octubre de 2007, per la qual es nomena la senyora Núria Reynal Querol 
coordinadora de Biblioteca i d’Afers Econòmics del Departament de Dret Privat. 
 
Resolució del rector, de 10 d’octubre de 2007, per la qual es nomena el senyor Miguel Gardeñes Santiago 
secretari del Departament de Dret Privat. 
 
Resolució del rector, de 10 d’octubre de 2007, per la qual es nomena el senyor Xavier Solà Monells 
coordinador de Biblioteques del Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques. 
 
Resolució del rector, de 10 d’octubre de 2007, per la qual es nomena la senyora Claudia Cristina Jiménez 
Cortés secretària del Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques. 
 
Resolució del rector, de 22 d’octubre de 2007, per la qual es nomena el senyor Francisco Lloret Maya 
director del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia. 
 
Resolució del rector, de 22 d’octubre de 2007, per la qual es nomena el senyor Joan Francesc Barquinero 
Estruch secretari del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia. 
 
Resolució del rector, de 22 d’octubre de 2007, per la qual es nomena el senyor Joan Francesc Barquinero 
Estruch coordinador de la Unitat d’Antropologia Biològica del Departament de Biologia Animal, de Biologia 
Vegetal i d’Ecologia. 
 
Resolució del rector, de 22 d’octubre de 2007, per la qual es nomena la senyora Mercedes Garcia Arán 
coordinadora de la Unitat de Dret Penal del Departament de Ciència Política i de Dret Públic. 
 
Resolució del rector, de 22 d’octubre de 2007, per la qual es nomena el senyor Miquel Riba Rovira 
coordinador de la Unitat d’Ecologia del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia. 
 
 
Cessaments 
 
Resolució del rector, de 8 d’octubre de 2007, per la qual la senyora Montserrat Rodríguez Parrón cessa 
com a coordinadora de la Unitat de MIDE del Departament de Pedagogia Aplicada. 
 
Resolució del rector, de 10 d’octubre de 2007, per la qual el senyor Ramon Alibés Arqués cessa com a 
secretari del Departament de Química. 
 
Resolució del rector, de 10 d’octubre de 2007, per la qual el senyor Tomás Munilla León cessa com a 
coordinador de Tercer Cicle del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia. 
 
Resolució del rector, de 10 d’octubre de 2007, per la qual la senyora Maite Carrassón López de Letona 
cessa com a coordinadora de la Unitat de Zoologia del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i 
d’Ecologia. 
 
Resolució del rector, de 10 d’octubre de 2007, per la qual el senyor Miguel Gardeñes Santiago cessa com a 
coordinador de Biblioteca i d’Afers Econòmics del Departament de Dret Privat. 
 
Resolució del rector, de 10 d’octubre de 2007, per la qual la senyora Maria Carmen Navarro Villanueva 
cessa com a secretària del Departament de Dret Privat. 
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Resolució del rector, de 10 d’octubre de 2007, per la qual la senyora Claudia Cristina Jiménez Cortés cessa 
com a coordinadora de Biblioteca del Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques. 
 
Resolució del rector, de 10 d’octubre de 2007, per la qual el senyor Joan Amenós Álamo cessa com a 
secretari del Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques. 
 
Resolució del rector, de 22 d’octubre de 2007, per la qual la senyora Maite Carrassón López de Letona 
cessa com a directora del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia. 
 
Resolució del rector, de 22 d’octubre de 2007, per la qual el senyor Francisco Lloret Maya cessa com a 
secretari del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia. 
 
Resolució del rector, de 22 d’octubre de 2007, per la qual el senyor Joan Francesc Barquinero Estruch  
cessa com a coordinador de la Unitat d’Antropologia Biològica del Departament de Biologia Animal, de Biologia 
Vegetal i d’Ecologia. 
 
Resolució del rector, de 22 d’octubre de 2007, per la qual el senyor Joan Martínez Alier cessa com a 
sotsdirector de Formació de Postgrau de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals. 
 
Resolució del rector, de 22 d’octubre de 2007, per la qual la senyora M. Àngels Catena Rodulfo cessa com 
a secretària del Departament de Filologia Francesa i Romànica. 
 
Resolució del rector, de 22 d’octubre de 2007, per la qual el senyor Fernando Domínguez García cessa 
com a coordinador de la Unitat de Dret Constitucional del Departament de Ciència Política i de Dret Públic. 
 
 
II.3. Instituts universitaris 
 
Nomenaments 
 
Resolució del rector, de 22 d’octubre de 2007, per la qual es nomena el senyor Martí Boada Juncà vocal de 
l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals. 
 
Resolució del rector, de 22 d’octubre de 2007, per la qual es nomena la senyora Montserrat Sarrà 
Adroguer sotsdirectora de Formació de Postgrau de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals. 
 
 
Cessaments 
 
Resolució del rector, de 22 d’octubre de 2007, per la qual la senyora M. Rosa Rovira Val cessa com a 
secretaria de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals. 
 
Resolució del rector, de 22 d’octubre de 2007, per la qual la senyora Montserrat Sarrà Adroguer cessa com 
a vocal de formació de postgrau de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals. 
 
 
II.4. Institucionals 
 
Nomenaments 
 
Resolució del rector, d’1 d’octubre de 2007, per la qual es nomena el senyor José Enrique Ruíz Domènec 
delegat de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents. 
 
Resolució del rector, d’1 d’octubre de 2007, per la qual es nomena la senyora Carme Casablancas Segura 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en el Consell Mixt UAB-ESCODI. 
 
Resolució del rector, d’1 d’octubre de 2007, per la qual es nomena la senyora Susana Pallarès Parejo 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en el Consell Mixt UAB-ESCODI. 
 
Resolució del rector, de 9 d’octubre de 2007, per la qual es nomena el senyor Ferran Rodà de Llanza 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en el Consell Consultiu del Consorci del Parc de 
Collserola. 
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II.5. Serveis 
 
Cessaments 
 
Resolució del rector, de 22 d’octubre de 2007, per la qual el senyor José Pedro López Roldán cessa com a 
cap de projectes docents e-learning de l’Oficina de l’Autònoma Interactiva Docent. 
 
 
II.6. Altres 
 
Nomenaments 
 
Resolució del rector, de 3 d’octubre de 2007, per la qual es nomena la senyora M. Dolores Bernabeu 
Tamayo directora de l’Escola Universitària d’Infermeria Vall d’Hebron. 
 
 
Cessaments 
 
Resolució del rector, de 3 d’octubre de 2007, per la qual la senyora Rosa M. Torrens Sigalés cessa com a 
directora de l’Escola Universitària d’Infermeria Vall d’Hebron. 
 
 
III. Convenis 
 
III.1. Marcs de col·laboració 
 
Conveni de 16 de juliol de 2007 entre la UAB i l’Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), per tal de 
col·laborar, mitjançant el Centre d'Estudis d'Opinió de l'Idescat, en l'ambit de recerca. 
 
Conveni de 12 de setembre de 2007 entre la UAB i la Fundació Universitària Martí l'Humà de la Garriga 
(FUMH), per a la modificació del conveni marc, signat el 17 de novembre de 2004, per a l’establiment de la 
col·laboració en els aspectes de formació acadèmica continuada, d'inserció laboral i de transferència del 
coneixement a la societat. 
 
Conveni de 17 de setembre de 2007 entre la UAB i la Universitat Vale do Rio Verde de Três Corações 
(UninCor), Brasil, per a la col·laboració en els aspectes científics, pedagògics, culturals, educatius, tècnics i 
d'investigació en qualsevol àrea de coneixement. 
 
Conveni de 25 de setembre de 2007 entre la UAB i Ediciones SM-Fundació Santa María, per a l’establiment 
del marc de col·laboració general per al desenvolupament posterior d'accions concretes en els àmbits de la I+D. 
 
Conveni de 9 d’octubre de 2007 entre la UAB i l’Institut del Teatre, per a l’establiment de nous termes de  
col·laboració en els aspectes acadèmics i investigadors, així com en altres temes d'interès comú, relacionats 
amb el camp científic i cultural deixant sense efecte altres convenis signats amb anterioritat. 
 
Conveni de 29 d’octubre de 2007 entre la UAB i el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (Perú), per 
col·laborar en els aspectes investigadors i docents relacionats amb el camp científic de la salut. 
 
 
III.2. Específics 
 
Conveni d’1 de març de 2007 entre la UAB, Fundación para el Desarrollo de la Investigación en Genómica y 
Proteómica (Genoma España), Dr. Eduardo Tiziano Ferrari, Fundació Institut de Recerca de l'Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau (IR-HSCSP), Fundación Reina Mercedes para la Investigación Sanitaria (FRM), Fundación 
para la Investigación Hospital la Fe, Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Ramón y Cajal (GM-
FIBIO-HRC), Fundación Clínic para la Recerca Biomédica (FC), Fundació Sant Joan de Déu (FSJD), Institut de 
Recerca de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron (IR-HUVH), Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), Universitat de Lleida (UdL), Universitat de les Illes Balears (UIB), Universidad de Sevilla (USE), King's 
College London (KCL), Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (I+CS) i Fundación Atrofia Muscular Espinal 
(Fundame), per regular la coordinació i realització dels treballs per al desenvolupament del Projecte GENAME. 
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Addenda d’11 de maig de 2007 al conveni signat en data 7 de novembre de 2003 entre la UAB i la 
Universitat de Perpinyà (França) per a la modificació de la clàusula segona relativa a la validació dels estudis de 
la llicenciatura professional de Traducció i Interpretació. 
 
Conveni de 17 de maig de 2007 entre la UAB i la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB), per 
prorrogar el conveni signat de data 20 de desembre de 2001, pel qual s’encarrega a la FUAB la gestió de la 
Càtedra-Novartis. 
 
Addenda de 5 de juny de 2007 al conveni signat en data 16 d’octubre de 1997 entre la UAB, la Universitat 
Jaume I, i la Universitat de València per a la incorporació de la Universitat Pompeu Fabra a la publicació i 
promoció de llibres dins de la col·lecció Aldea Global, ja existent i promoguda per les altres tres universitats 
participants. 
 
Conveni de 3 de juliol de 2007 entre la UAB i The International Fellowships Fund, Inc. Nova York, USA (IFF), 
per a l’atorgament de beques per part de la IFF per cursar màsters oficials i doctorats. 
 
Conveni de 23 de juliol de 2007 entre la UAB i HyperTransport Technology Consortium, per a la 
formalització per a la pertinença del  Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius de la 
UAB al Consorci. 
 
Conveni de 31 de juliol de 2007 entre la UAB, la Universitat de Lleida (UdL) i la Universidad de Zaragoza 
(UNIZAR), per a la realització conjunta del Màster Oficial Interuniversitari en Sanitat i Producció Porcina pel curs 
acadèmic 2006-2007. 
 
Conveni de 27 d’agost de 2007 entre la UAB i l’Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), pel 
desenvolupament de funcions d'assessorament en relació al coneixement de la realitat social i econòmica de les 
persones dependents a Espanya. 
 
Conveni de 12 de setembre de 2007 entre la UAB i el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció 
Rural (DAR), per a  la instal·lació d'un hivernacle destinat a fer assajos per al control de la plaga del morrut de 
les palmeres. 
 
Annex de 21 de setembre de 2007 al conveni marc signat en data 3 de març de 2000 entre la UAB i 
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Mèxic per realitzar noves col·laboracions a través de la Facultat 
de Ciències de la Comunicació. 
 
Conveni de 19 d’octubre de 2007 entre la UAB i l’Institut Guttmann, per a l’organització conjunta de les 
jornades internacionals científiques SPINAL CORD INJURY: REGENERATION AND REHABILITATION. 
 
 
IV. Convocatòries i resolucions de places 
 
IV.1. Personal docent i investigador 
 
Convocatòries 
 
Resolució del rector de 6 de juny de 2007, per la qual es convoquen concursos d'accés a cossos de 
funcionaris docents universitaris, per a ocupar places assistencials vinculades (BOE núm 236, de 2 d’octubre de 
2007). 
 
Resolució del rector de 6 de juny de 2007, 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 15 
de març de 2002, entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut Català de la Salut (DOGC núm 4984, 
de 9 d’octubre de 2007). 
 
Resolució del rector de 24 de juliol de 2007, per la qual es convoca concurs d'accés a plaça de cossos 
docents universitaris per a ocupar places assistencials bàsiques (BOE núm 246, de 13 d’octubre de 2007). 
 
Resolució del rector de 24 de juliol de 2007, 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 4997, de 29 d’octubre de 2007). 
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Resolució del rector de 24 de juliol de 2007,  per la qual es convoquen concursos d'accés a places de 
cossos docents universitaris (BOE núm 246, de 13 d’octubre de 2007). 
 
Resolució del rector de 24 de juliol de 2007, per la qual es convoquen concursos d'accés a cossos de 
funcionaris docents universitaris (DOGC núm 4997, de 29 d’octubre de 2007). 
 
 
Resolucions 
 
Resolució del rector, d’1 d’octubre de 2007, per la qual es fa públic el resultat del concurs per l'accés a 
plaça d'agregat en règim de contracte laboral (DOGC núm. 4995, de 25 d’octubre de 2007) i correcció d’errada 
d’aquesta resolució (DOGC núm. 5007, de 13 de novembre de 2007) que es detalla a continuació: 
 

 
Resolució del rector, de 5 d’octubre de 2007, per la qual es fa públic el resultat del concurs per l'accés a 
plaça d'agregat en règim de contracte laboral, (DOGC núm. 4995, de 25 d’octubre de 2007) i correcció d’errada 
d’aquesta resolució (DOGC núm. 5008, de 14 de novembre de 2007 ) que es detalla a continuació: 
 

 
 
IV.2. Personal d’administració i serveis 
 
Convocatòries 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, d’1 d’octubre de 2007, per la 
qual s’anuncia una concurrència per a cobrir una plaça d’auxiliar administratiu/va, amb destinació al 
Departament d’Economia de l’Empresa de l’Administració de Centre de Ciències Econòmiques i Empresarials, de 
Dret i Ciències Polítiques i de Sociologia.  
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, d’1 d’octubre de 2007, per la 
qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’administratiu/iva, amb destinació a 
Comptabilitat Pressupostària de l’Àrea d’Economia i Finances. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 3 d’octubre de 2007, per la 
qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir dues places d’auxiliar de serveis que es detallen a 
continuació:  
 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 3 d’octubre de 2007, per la 
qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de tècnic/a especialista de laboratori, amb 
destinació al Departament de Medicina i Cirurgia Animals de l’Administració de Centre de Veterinària. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, d’11 d’octubre de 2007, per la 
qual s’anuncia un concurs públic per renovar i ampliar l'actual llista per cobrir substitucions per ordre de 
prelació d'auxiliar de serveis, amb destinació als Suport Logístic i Punt d'Informació. 

Àrea de coneixement Departament Adjudicació 
Bioquímica i Biologia 
Molecular 

Bioquímica i Biologia Molecular Senyora Maria Rosario Fernández Gallegos 

Sanitat Animal Sanitat Animal i Anatomia Animal Senyor Francesc Accensi Alemany 

Botànica 
Biologia Animal, Biologia Vegetal i 
Ecologia 

Miquel Minyerola Casals 

Àrea de coneixement Departament Adjudicació 

Tecnologia Electrònica Enginyeria Electrònica Senyor Marc Porti Pujal 

Plaça Destinació 

A Administració de Centre del Rectorat 

B 
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de l’Administració de Centre de Ciències Econòmiques i Empresarials, 
de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia 
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Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, d’11 d’octubre de 2007, per la 
qual s’anuncia un concurs públic per confeccionar una llista per cobrir reforços temporals i possibles 
substitucions de xofer, amb destinació al Parc Mòbil. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 15 d’octubre de 2007, per 
la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir dues places de tècnic/a especialista de laboratori que es 
detallen a continuació:  
 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 16 d’octubre de 2007, per 
la qual s’anuncia una concurrència per a cobrir una plaça d’administratiu/va, amb destinació als serveis 
integrats de Gestió Econòmica i de Suport Logístic i Punt d’Informació de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 18 d’octubre de 2007, per 
la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de secretari/ària de direcció, amb destinació al 
Deganat de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 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 23 d’octubre de 2007, per 
la qual s’anuncia un concurs públic per a cobrir una plaça de tècnic/a mitjà/ana, amb destinació a l’Oficina de 
Programació i de Qualitat. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 23 d’octubre de 2007, per 
la qual s’anuncia un concurs públic per a cobrir una plaça de tècnic/a especialista de laboratori, amb destinació 
al Departament de Medicina i Cirurgia Animals de l’Administració de Centre de Veterinària. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 23 d’octubre de 2007, per 
la qual s’anuncia un concurs públic per a cobrir una plaça de cap d’àrea, amb destinació a l’Àrea de Gestió de la 
Recerca de la Vicegerència de Recerca. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 25 d’octubre de 2007, per 
la qual es modifica el termini de presentació de les instàncies per a participar al concurs públic per a cobrir una 
plaça de cap d’àrea, amb destinació a l’Àrea de Gestió de la Recerca de la Vicegerència de Recerca (Resolució 
del 23 d’octubre de 2007). 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 25 d’octubre de 2007, per 
la qual es modifica el termini de presentació de les instàncies per a participar al concurs públic per a cobrir una 
plaça de cap d’àrea, amb destinació a l’Àrea de Gestió de la Recerca de la Vicegerència de Recerca (Resolució 
del 23 d’octubre de 2007). 
 
 

Resolucions 
 
Resolució del rector, de 27 de setembre de 2007, per la qual es nomena la senyora Carme Alfonso 
Izquierdo funcionària de carrera de l’escala de gestió (DOGC núm. 4989, de 17 d’octubre de 2007). 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, d’1 d’octubre de 2007, per la 
qual s’anuncia el resultat del procés de concurrència per a cobrir les dues places d’administratiu/iva que es 
detallen a continuació:  
 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 3 d’octubre de 2007, per la 
qual s’atorga al senyor Antoni Borfo Bach la plaça de cap d’oficina, amb destinació a l’Oficina de Gestió de la 
Informació i de la Documentació de la Direcció d’Organització. 

Plaça Destinació 

A 
Unitat de Botànica del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i d’Ecologia de l’Administració de Centre de 
Ciències i de Biociències 

B 
Unitat d’Antropologia del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i d’Ecologia de l’Administració de 
Centre de Ciències i de Biociències 

Plaça Destinació Adjudicació 

A Unitat de Planificació de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans Senyora Esther Casanova Sagré 

B 
Departament d’Economia de l’Empresa de l’Administració de Centre de C. 
Econòmiques i Empresarials, de Dret i de C. Polítiques i de Sociologia 

Desert per manca d’aspirants 
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Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 3 d’octubre de 2007, per la 
qual s’atorga al senyor Gabriel Cardeñosa Arrayás la plaça d’enginyer tècnic d’instal·lacions, amb destinació a la 
Unitat d’Arquitectura i d’Urbanisme de la Direcció d’Arquitectura i de Logística. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 9 d’octubre de 2007, per la 
qual es declara desert el concurs en el procés de concurrència, per a cobrir una plaça d’auxiliar 
administratiu/iva, amb destinació al Departament d’Economia de l’Empresa 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 9 d’octubre de 2007, per la 
qual s’atorga al senyor Jordi Badosa Ortuño la plaça d’administratiu, amb destinació a la Gestió Econòmica de 
Ciències de l’Educació de l’Administració de Centre de Ciències de l’Educació i de Traducció i d’Interpretació. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 15 d’octubre de 2007, per 
la qual s’atorga al senyor David Galisteo Tejada la plaça de tècnic de suport informàtic, amb destinació al Servei 
d’Informàtica Distribuïda de l’Administració de Centre de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 16 d’octubre de 2007, per 
la qual s’anuncia els resultat del concurs intern per a cobrir dues places d’auxiliar de serveis que es detallen a 
continuació:  
 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 16 d’octubre de 2007, per 
la qual s’atorga a la senyora Ángela Zapata Zapata la plaça d’administrativa, amb destinació al Gabinet Jurídic. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 17 d’octubre de 2007, per 
la qual s’atorga a la senyora M. Teresa Otón Copete la plaça d’administrativa, amb destinació a l’Àrea 
d’Economia i Finances (Comptabilitat Pressupostària). 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 18 d’octubre de 2007, per 
la qual es declara desert el concurs intern per cobrir una plaça de tècnic/a especialista de laboratori, amb 
destinació al Departament de Medicina i Cirurgia Animals de l’Administració de Centre de Veterinària. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 24 d’octubre de 2007, per 
la qual s’atorga a la senyora M. Carmen Benítez Gallego la plaça d’administrativa d’afers acadèmics, amb 
destinació a la Gestió Econòmica de la Facultat de Dret de l’Administració 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 25 d’octubre de 2007, per 
la qual s’atorga a la senyora Ana Caravaca Hernández la plaça d’administrativa, nivell bàsic, amb destinació a 
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 25 d’octubre de 2007, per 
la qual s’atorga al senyor Albert Teixidó Palazón la plaça de responsable de sistemes junior, amb destinació al 
Servei d’Informàtica. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 26 d’octubre de 2007, per 
la qual s’atorga al senyor Pablo de Prado Fajardo la plaça de tècnic especialista de laboratori, amb destinació a 
la Sala de Dissecció i Osteoteca del Departament de Ciències Morfològiques de l’Administració de Centre de 
Medicina. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 29 d’octubre de 2007, per 
la qual s’atorga a la senyora Nuria Sánchez Martín la plaça de tècnic especialista de laboratori, amb destinació a 
la Unitat d’Antropologia (plaça B) del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i d’Ecologia de 
l’Administració de Centre de Ciències i de Biociències.  
 

Plaça Destinació Adjudicació 

A Administració de Centre del Rectorat Senyor Martín Pérez Buades 

B 
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de l’Administració de Centre 
de C. Econòmiques i Empresarials, de Dret i de C. Polítiques i de Sociologia 

Senyor Marc Peral Canalda 
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Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 30 d’octubre de 2007, per 
la qual s’atorga al senyor Arnau Roig Mora la plaça temporal de tècnic superior, amb destinació a Promoció de 
l’Àrea de Comunicació i Promoció.  
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 31 d’octubre de 2007, per 
la qual s’atorga al senyor Carles Pié Villacampa la plaça de tècnic superior, amb destinació a la Unitat 
d’Assessorament de l’Àrea d’Investigació i Desenvolupament.  
 
 
V. Disposicions d’interès per a la UAB 
 
V.1. Estatals 
 
Reial Decret 1312/2007 del Ministerio de Educación y Ciencia, de 5 d'octubre, pel qual s'estableix 
l'acreditació nacional per a l'accés als cossos docents universitaris (BOE núm. 240, de 6 d’octubre de 2007). 
 
Resolució del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, de 1 d'octubre de 2007, per la qual es 
convoca el Premi «Juan Linz» para tesis doctorals en Ciència Política (BOE núm. 240, de 6 d’octubre de 2007). 
 
Resolució del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, de 1 d'octubre de 2007, per la qual es 
convoca el Premi «Nicolás Pérez-Serrano» 2007, per a tesis doctorals en Dret Constitucional. (BOE núm. 240, 
de 6 d’octubre de 2007). 
 
Reial Decret 1313/2007 del Ministerio de Educación y Ciencia, de 5 d'octubre, pel qual es regula el 
règim dels concursos d'accés a cossos docents universitaris (BOE núm. 241, de 8 d’octubre de 2007). 
 
Llei Orgànica 9/2007 de la Jefatura del Estado, de 8 d'octubre, de modificació de la Llei Orgànica 
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General  (BOE núm. 242, de 9 d’octubre de 2007). 
 
Llei 23/2007 de la Jefatura del Estado, de 8 d'octubre, de creació de la Comissió Nacional del Sector 
Postal (BOE núm. 242, de 9 d’octubre de 2007). 
 
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 27 de setembre de 2007, 
per la qual es concedeixen ajudes per a la mobilitat d'estudiants universitaris Séneca para el curs acadèmic 
2007-2008, en substitució de les renúncies produïdes (BOE núm. 246, de 13 d’octubre de 2007). 
 
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 27 de setembre de 2007, 
per la qual es corregeixen errors de la de 13 d'agost de 2007, per la qual es concedeixen ajudes per a la 
mobilitat d'estudiants universitaris Séneca para el curs acadèmic 2007-2008 (BOE núm. 246, de 13 d’octubre 
de 2007). 
 
Ordre 3031/2007 del Ministerio de Educació y Ciencia, de 28 de setembre, per la qual es concedeixen 
ajudes econòmiques individuals per a l'assistència a activitats de formació del personal docent en l'exterior 
(BOE núm. 250, de 18 d’octubre de 2007). 
 
Llei 25/2007 de la Jefatura del Estado, de 18 d'octubre, de conservació de dades relatives a les 
comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions (BOE núm. 251, de 19 d’octubre de 
2007). 
 
Resolució de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional, de 18 de setembre 
de 2007, per la qual es modifiquen les beques de la convocatòria general dels programes de «Beques MAEC-
AECI» per a ciutadans estrangers i espanyols, per al curs acadèmic 2007/2008, per als programes II-A, II-B, 
II-D i I-E (BOE núm. 251, de 19 d’octubre de 2007). 
 
Ordre 3044/2007 del Ministerio de Educación y Ciencia, de 27 de setembre, per la qual es concedeixen 
ajudes individuals per a l'assistència a activitats de formació del professorat (BOE núm. 251, de 19 d’octubre de 
2007). 
 
Resolució de la Dirección General de Trabajo de 9 d'octubre de 2007, per la qual es publica la relació de 
festes laborals per a l'any 2008 (BOE núm. 252, de 20 d’octubre de 2007). 
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Resolució de la Subsecretaría del Ministerio de Educación y Ciencia, de 10 de setembre de 2007, per 
la qual es convoquen proves selectives per a la incorporació, en el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, d'investigadors amb grau de doctor mitjançant contracte en pràctiques, en el marc del programa 
Junta per a l'Ampliació d'Estudis (BOE núm. 252, de 20 d’octubre de 2007). 
 
Llei 26/2007 de la Jefatura del Estado, de 23 d'octubre, de Responsabilitat Mediambiental (BOE núm. 
255, de 24 d’octubre de 2007). 
 
Llei 27/2007 de la Jefatura del Estado, de 23 d'octubre, per la qual es reconeixen les llengües de signes 
espanyoles i es regulen els mitjans de suport a la comunicació oral de les persones sordes, amb discapacitat 
auditiva i sord cegues (BOE núm. 255, de 24 d’octubre de 2007). 
 
Reial decret 1393/2007 del Ministerio de Educación y Ciencia, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix 
l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (BOE núm. 260, de 30 d’octubre de 2007). 
 
Reial decret 1404/2007 del Ministerio de Administraciones Públicas, de 29 d'octubre, sobre traspàs 
de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d'ordenació i gestió 
del litoral (autoritzacions i instal·lacions marítimes) (BOE núm. 260, de 30 d’octubre de 2007). 
 
Reial decret 1405/2007 del Ministerio de Administraciones Públicas, de 29 d'octubre, sobre traspàs 
de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya relatives a l'assignació del ISBN 
(International Standard Book Number) i del ISSN (International Standard Serial Number) (BOE núm. 260, de 
30 d’octubre de 2007). 
 
Resolució del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, de 5 
d'octubre de 2007, per la qual es convoquen ajudes per a la formació de personal investigador, en el marc 
del Pla Nacional d'Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica 2004-2007 (BOE núm. 260, 
de 30 d’octubre de 2007). 
 
Resolució del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, de 9 
d'octubre de 2007, per la qual es convoca ajuda per a la formació de personal investigador, en el marc del Pla 
Nacional d'Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica 2004-2007 (BOE núm. 260, de 30 
d’octubre de 2007). 
 
Ordre 3136/2007 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de 24 d'octubre, per la qual 
s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització de pràctiques de comerç 
exterior en associacions espanyoles d'exportadors (BOE núm. 260, de 30 d’octubre de 2007). 
 
Llei 30/2007 de la Jefatura del Estado, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic (BOE núm. 261, 
de 31 d’octubre de 2007). 
 
Llei 31/2007 de la Jefatura del Estado, de 30 d'octubre, sobre procediments de contractació en els 
sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals (BOE núm. 261, de 31 d’octubre de 2007). 
 
Resolució de l’Instituto de la Mujer, de 15 d'octubre de 2007, per la qual s'amplia el termini de resolució 
de la convocatòria de subvencions per a la realització d'investigacions i estudis sobre les dones, a concedir en 
l'any 2007 (BOE núm. 261, de 31 d’octubre de 2007). 
 
 
V.2. Autonòmiques 
 
Decret 271/2007 del Departament de la Presidència, de 17 de setembre, d'encàrrec del despatx del 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa al conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació del 4 al 6 
d'octubre de 2007, ambdós inclosos (DOGC núm. 4981, de 4 d’octubre de 2007). 
 
Ordre 348/2007 del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, de 27 de setembre, per la qual 
s'encomanen les funcions assignades al director general d'Universitats del Departament d'Innovació, 
Universitats i Empresa (DOGC núm. 4981, de 4 d’octubre de 2007). 
 
Resolució de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, d'1 d'octubre de 
2007, per la qual es dóna publicitat al procediment per a l'emissió de l'acreditació de recerca, d'acord amb la 
Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya (DOGC núm. 4983, de 8 d’octubre de 2007). 
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Resolució de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, d'1 d'octubre de 
2007, per la qual es dóna publicitat al procediment per a l'emissió de l'acreditació de recerca avançada, d'acord 
amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya (DOGC núm. 4983, de 8 d’octubre de 2007). 
 
Correcció d’errades a la resolució de l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, de 30 de 
juliol de 2007, per la qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria de beques i ajuts destinats a 
universitats i centres de recerca per a la formació i contractació de personal investigador novell per a l'any 
2008 (FI), en el marc del Pla de recerca i innovació de Catalunya [DOCG núm. 4959, pàg. 29505, de 
31.8.2007] (DOGC núm. 4985, de 10 d’octubre de 2007). 
 
Resolució del Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial, de 18 de setembre de 2007, per la 
qual s'obre la segona convocatòria per a l'any 2007 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 (DOGC núm. 4985, de 10 d’octubre 
de 2007). 
 
Decret 222/2007 del Departament de la Presidència, de 17 de setembre, d'encàrrec del despatx del 
conseller d'Innovació, Universitats i Empresa al conseller de Governació i Administracions Públiques del 10 al 12 
d'octubre de 2007, ambdós inclosos (DOGC núm. 4985, de 10 d’octubre de 2007). 
 
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 21 de setembre de 2007, per la qual s'anuncia 
concurs públic per a la contractació de la concessió de l'explotació del servei 2685/2007-Medicina esportiva al 
Servei Assistencial de Salut (DOGC núm. 4987, de 15 d’octubre de 2007). 
 
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 21 de setembre de 2007, per la qual s'anuncia 
concurs públic de Serveis 2684/2007-Assistència sanitària al Servei Assistencial de Salut (DOGC núm. 4987, de 
15 d’octubre de 2007). 
 
Ordre 364/2007 del Departament d’Innovació, Universitat i Empresa, d'1 d'octubre, per la qual 
s'implanten i es reconeix la implantació dels programes oficials de postgrau aprovats en el marc de la 
programació universitària de Catalunya, per al període 2007-2008, a les universitats públiques i privades, 
respectivament, conduents a l'obtenció dels títols de màster i doctorat (DOGC núm. 4989, de 17 d’octubre de 
2007). 
 
Ordre 365/2007 del Departament d’Innovació, Universitat i Empresa, d'1 d'octubre, per la qual 
s'aproven les bases i s'obre la convocatòria per a la concessió de les beques postdoctorals Generalitat de 
Catalunya-Fulbright (BFUL), per a l'exercici 2008 (DOGC núm. 4989, de 17 d’octubre de 2007). 
 
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 14 de setembre de 2007, per la qual s'anuncia 
l'adjudicació del concurs públic d'obres 2636/2007 (DOGC núm. 4990, de 18 d’octubre de 2007). 
 
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 21 de setembre de 2007, per la qual s'anuncia 
l'adjudicació del concurs públic 2611/2007, d'homologació de serveis de producció i organització 
d'esdeveniments, espectacles i activitats (DOGC núm. 4990, de 18 d’octubre de 2007). 
 
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 21 de setembre de 2007, per la qual s'anuncia 
l'adjudicació del concurs públic d'obres 2603/2007 (DOGC núm. 4990, de 18 d’octubre de 2007). 
 
Ordre 391/2007 del Departament de Governació i Administracions Públiques, de 23 d'octubre, per la 
qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per a 
l'organització d'actes de difusió de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a Catalunya (DOGC 
núm. 4999, de 31 d’octubre de 2007). 
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