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I. Disposicions generals i acords 
 
I.1. Consell Social 
 
Acord 42/2008, de 27 de novembre, pel qual s’aprova la proposta d’ocupació de l’Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès en terrenys de la UAB  per a la instal·lació de diversos serveis així com la constitució de 
les servituds corresponents, d’acord amb el que consta en el document PLE 92/11-2008. 
 
Acord 43/2008, de 27 de novembre, pel qual s’aproven els Criteris Bàsics del Consell Social per a 
l’elaboració del pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2009, d’acord amb el que 
consta en el document PLE 93/11-2008 . 
 
Acord 44/2008, de 27 de novembre, pel qual s’aprova el balanç, el compte de resultats i la memòria 
econòmica corresponents a l’exercici 2007 de l’entitat Fundació Empresa i Ciència, segons consta en el 
document PLE 94/11-2008. 
 
Acord 45/2008, de 27 de novembre, pel qual s’aprova el balanç, el compte de resultats i la memòria 
econòmica corresponents a l’exercici 2007 de l’entitat Fundació Parc de Recerca UAB, segons consta en el 
document PLE 95/11-2008. 
 
Acord 46/2008, de 27 de novembre, pel qual s’aprova el balanç, el compte de resultats i la memòria 
econòmica corresponents a l’exercici 2007 de l’entitat Fundació Universitat Autònoma de Barcelona , segons 
consta en el document PLE 96/11-2008. 
 
Acord 47/2008, de 27 de novembre, pel qual s’aprova el balanç, el compte de resultats i la memòria 
econòmica corresponents a l’exercici 2007 de l’entitat Fundació Privada Gespa, segons consta en el document 
PLE 97/11-2008. 
 
Acord 48/2008, de 27 de novembre, pel qual s’aprova el balanç, el compte de resultats i la memòria 
econòmica corresponents a l’exercici 2007 de l’entitat Fundació Doctor Robert, segons consta en el document 
PLE 98/11-2008. 
 
Acord 49/2008, de  27 de novembre, pel qual s’aprova el balanç, el compte de resultats i la memòria 
econòmica corresponents a l’exercici 2007 de l’entitat Fundació Autònoma Solidària, segons consta en el 
document PLE 99/11-2008. 
 
Acord 50/2008, de 27 de novembre, pel qual s’acorda: 
 
1. Aprovar la participació del Consell Social de la UAB en l’Associació “Alianza 4 universidades”. Les quotes 
d’associat anuals, que s’inicien a l’any 2009, estaran vinculades a projectes concrets i hauran de ser aprovades 
pel Consell Social, a la vegada que hauran d’estar contemplades en el pressupost de la UAB i comptar amb el 
finançament corresponent. Es remarca la utilitat de l’associació com a estructura per vehicular la potencialitat 
de l’aliança en la realització i la captació de projectes i recursos i de que, en aquest sentit, es vetlli perquè es 
nodreixi dels recursos instrumentals i de talent de les universitats integrants de l’associació. 
 
2. Autoritzar el rector i el secretari general de la Universitat Autònoma de Barcelona perquè, indistintament, 
realitzin els actes que siguin necessaris i formalitzin els documents que siguin pertinents per tal de fer efectiu el 
que disposa aquest acord. 
 
Acord 51/2008, de 27 de novembre, pel qual s’aprova la realització d’una aportació econòmica, a compte 
del romanent acumulat del Consell Social, per un import de 230.000 euros segons la següent distribució: 

 

• 40.000 euros en concepte de les despeses d’equipament del laboratori d’identificació genètica de la Unitat 
de Biologia Cel.lular i Genètica Mèdica de la UAB per al projecte de recuperació de la memòria històrica de 
Catalunya.  

• 90.000 euros, com a aportació única, per a la creació d’un fons per a les beques del Programa Impuls, 
iniciativa que es realitza en el marc del projecte PIUNE de la Fundació Autònoma Solidària. 

• 70.000 euros en concepte de les despeses d’habilitació de 6 cabines a la Biblioteca d’Humanitats per a 
persones amb discapacitat, iniciativa que es realitza en el marc del projecte PIUNE de la Fundació Autònoma 
Solidària. 
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• 30.000 euros en concepte del cost d’una furgoneta per al transport, en el campus de la UAB, adaptat a les 
necessitats de persones amb discapacitat, iniciativa que es realitza en el marc del projecte PIUNE de la 
Fundació Autònoma Solidària. 

 
Acord 52/2008, de 27 de novembre , pel qual s’aprova l’acord de col·laboració econòmica entre el Consell 
Social i la UAB per a la realització del projecte Campus Ítaca, segons el que consta en el document PLE 100/11-
2008. 
 
Acord 53/2008, de 27 de novembre, pel qual s’aprova l’acord de col·laboració econòmica entre el Consell 
Social i la UAB per a la realització de programes i accions d’apropament entre la UAB i els estudiants de 
Secundària, Batxillerat i Cicles formatius: Programa Argó i convocatòria d’ajuts econòmics, segons el que 
consta en el document PLE 101/11-2008. 
 
Acord 54/2008, de 27 de novembre, pel qual s’acorda aprovar la planificació de les activitats del programa 
universitat-societat 2009 i els criteris i línies d’actuació prioritàries per a accions de col·laboració econòmica, 
segons consta en el document PLE 102/11-2008. 
 
Acord 55/2008, de 27 de novembre, pel qual s’aprova, en els termes que s’exposen, la modificació de 
l’acord 4/2006 pres pel Ple del Consell Social realitzat el 26 de gener de 2006, pel qual es va aprovar el règim 
de retribucions per raó del servei prestat dels membres del Consell Social de la Universitat Autònoma de 
Barcelona: 
 
A) Substituir el text:  

 
“L’actual proposta s’insereix dins del supòsits del règim jurídic de les retribucions per raó de servei prestat i 
pretén recollir les diferents casuístiques de participació dels membres del Consell Social en les diverses 
activitats i funcions del mateix. En aquest sentit, a més de les dietes per assistir a les comissions i plenaris, 
també s’inclouen les dietes per assistència a les reunions dels òrgans de govern de les institucions, organismes 
i entitats dependents de la UAB que es convoquen amb caràcter oficial, així com els actes oficials en 
representació del Consell Social o per delegació de la presidència.” 
 
Pel redactat següent: 
 
“L’actual proposta s’insereix dins del supòsits del règim jurídic de les retribucions per raó de servei prestat i 
pretén recollir les diferents casuístiques de participació dels membres del Consell Social i col.laboradors 
externs1 en les diverses activitats i funcions del mateix. En aquest sentit, a més de les dietes per assistir a les 
comissions i plenaris, també s’inclouen les dietes per assistència a les reunions dels òrgans de govern de les 
institucions, organismes i entitats dependents de la UAB que es convoquen amb caràcter oficial, així com els 
actes oficials en representació del Consell Social o per delegació de la presidència. 
 
B) Substituir el text: 
 
“Retribucions per l’assistència dels membres del Consell Social 150 €/sessió 
a les reunions de Ple i comissions convocades pel Consell Social” 
 
Pel redactat següent: 
 
“Retribucions per l’assistència dels membres del Consell Social i  150 €/sessió 
col.laboradors externs1 a les reunions de Ple i comissions  
convocades pel Consell Social” 
 
C) Substituir el text: 
 
“Retribucions per l’assistència, en representació del Consell Social, 150 €/sessió 
a les reunions convocades per les institucions, organismes  
 entitats dependents de la UAB” 
 
Pel redactat següent: 
 
“Retribucions per l’assistència, en representació del Consell Social, 150 €/sessió 
a les reunions convocades per les institucions, organismes  
i entitats dependents de la UAB (són aplicables als membres del 
Consell Social i als col.laboradors externs)” 
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D) Substituir el text: 
 
“Retribucions per assistència a actes oficials en representació del  150 €/sessió 
Consell Social o per delegació de la presidència del Consell Social 
Social” 
 
Pel redactat següent: 
 
“Retribucions per assistència a actes oficials en representació del  150 €/sessió 
Consell Social o per delegació de la presidència del Consell  
Social (són aplicables als membres del Consell Social i als  
col.laboradors externs)” 

 
E) Fer constar la nota informativa: 
 
1    S’entén per col.laborador extern del Consell Social aquell que assisteix de forma regular a les reunions del 
Consell Social (Ple i/o comissions).” 
 
Acord 56/2008, de 27 de novembre, pel qual s’acorda: 
 
1. Aprovar el nomenament del senyor Ramon Alberich i Ferrer com a representant del Consell Social en el 
consell d’administració de Vila Universitària, SL, en substitució de la senyora Mireia Belil i Boladeras. 
 
2. Aprovar el nomenament de la senyora Mireia Belil i Boladeras, Vicepresidenta del Consell Social, com a 
representat en el Consell de Govern de la UAB. 
 
 
I.2. Comissions del Consell Social 
 
I.2.1. Comissió Econòmica  
 
Acord 36/2008, de 18 de novembre, en relació a la participació de la UAB en l’Associació “Alianza 4 
universidades”, es sol.licita informació complementària als estatuts de l’entitat. Així mateix, es remarca la 
utilitat de l’associació com a estructura per vehicular la potencialitat de l’aliança en la realització I captació de 
projectes i recursos i de que, en aquest sentit, es vetlli perquè es nodreixi dels recursos instrumentals i de 
talent de les universitats integrants de l’associació. 
 
Acord 37/2008, de 18 de novembre, pel qual s’aproven les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB 
corresponents al tercer trimestre de 2008, d’acord amb el que consta en el document CE 15/11-2008. 
 
Acord 38/2008, de 18 de novembre, pel qual s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social 
sobre la proposta d’ocupació de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès en terrenys de la UAB  per a la 
instal.lació de diversos serveis així com la constitució de les servituds corresponents, d’acord amb el que consta 
en el document CE 16/11-2008. 
 
Acord 39/2008, de 18 de novembre, pel qual s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social 
sobre la proposta de Criteris Bàsics del Consell Social per a l’elaboració del pressupost de la Universitat 
Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2009, d’acord amb el que consta en el document CE 17/11-2008. 
 
Acord 40/2008, de 18 de novembre, pel qual s’aproven els complements retributius autonòmics de recerca 
del personal docent i investigador funcionari i laboral a 31-12-2007, d’acord amb el que consta en el document 
CE 18/11-2008. 
 
Acord 41/2008, de 18 de novembre, 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 2007 de l’entitat 
Fundació Empresa i Ciència. 
 
Acord 42/2008, de 18 de novembre, 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 2007 de l’entitat 
Fundació Parc de Recerca UAB. 
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Acord 43/2008, de 18 de novembre, 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 2007 de l’entitat 
Fundació Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Acord 44/2008, de 18 de novembre, 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 2007 de l’entitat 
Fundació Privada Gespa. 
 
Acord 45/2008, de 18 de novembre, 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 2007 de l’entitat 
Fundació Doctor Robert. 
 
Acord 46/2008, de 18 de novembre, 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 2007 de l’entitat 
Fundació Autònoma Solidària. 
 
 
I.2.2. Comissió Societat-Universitat 
 
Acord 5/2008, de 26 de novembre, pel qual s’acorda: 
 
- Atorgar a la Fundació per als Estudis de la Prevenció  i Seguretat Integral un ajut econòmic de 4.600 euros 
per al projecte "WORKSHOP 2008 - Inversió en Seguretat, Inversió en Qualitat" en concepte de les despeses de 
material tipogràfic. 

 
- Atorgar al Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la Facultat de Ciències de la Comunicació 
de la UAB un ajut econòmic d'import 5.200 euros per al projecte "Comunitat virtual", en concepte de les 
despeses de disseny de la presentació dels events i dels impressos promocionals.  

 
- Atorgar a la Fundació per als Estudis de la Prevenció  i Seguretat Integral un ajut econòmic de 4.900 euros 
per al projecte "WORKSHOP 2009 - Internacionalització de la Gestió de la Seguretat i la Qualitat en les 
empreses i les organitzacions " en concepte de les despeses de material tipogràfic.  

 
- Denegar a l'estudiant de la UAB, senyora Anna Torras Galán, un ajut econòmic d'import 2.800 euros per al 
projecte "Estudi sobre la conducta estudiantil envres els exàmens", atès que el projecte presentat, malgrat el 
seu interès, no és prioritari dins de les línies estratègiques del Consell Social per a l'any 2008 i hauria d'inserir-
se dins de l'àmbit dels projectes de la UAB amb els estudiants. 

 
- Denegar a la senyora María José Feijóo, professora titular de l'Àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social 
de la UAB, i al senyor Alejandro de Llano, Secretari de Suport al Delegat i Acció Electoral d'UGT, un ajut 
econòmic d'import 20.000 euros per al projecte "Postgrau per a la formació dels agents socials", atès que, 
malgrat l'interès del projecte presentat, no és política del Consell Social el finançament d'iniciatives 
relacionades amb l'oferta formativa de la Universitat. 

 
- Atorgar al Programa de Cooperació Educativa Universitat-Empresa de la Facultat de Ciències Econòmiques i 
Empresarials de la UAB un ajut econòmic d’import 6.000 euros, per al projecte "Beques Universitat-Empresa" i 
a compte de l’import de les esmentades beques que es lliuraran en l'any 2009.  
 
- Atorgar al Programa Universitat a l'Abast de l'Escola de Postgrau de la UAB un ajut econòmic d'import 7.600 
euros per al projecte "La UAB com a espai viscut: el relat de la gent gran", en concepte de les despeses de 
material, d'imprempta i copisteria, de difusió i de material audiovisual i informàtic.  

 
- Atorgar a l'Associació Catalana de Biodièsel un ajut econòmic d'import 6.125 euros per al projecte "Biodièsel a 
les escoles", en concepte de les despeses audiovisuals. 
  
- Atorgar al Centre d'Història de la Ciència un ajut econòmic de 6.000 euros per al projecte "Ciència i societat: 
la UAB, un node d'Arxius de Ciència", en concepte de les despeses d'elaboració i actualització del web del Servei 
d'Arxius de Ciència.  
 
- Denegar a la senyora Lucile Nussbaum, Catedràtica d'Escola Universitària numerari de l'Àrea de Didàctica de 
la Llengua i de la Literatura de la UAB, un ajut econòmic de 2.152 euros per al projecte "DYLAN Project: Open 
Session", atès que el projecte presentat, malgrat el seu interès, no és prioritari dins de les línies estratègiques 
del Consell Social per a l'any 2008. 
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- Denegar al Grup de recerca EMIGRA, del Departament d'Antropologia Social i Cultural de la Facultat de 
Filosofia i Lletres de la UAB, un ajut econòmic de 16.200 euros per al projecte "Pla de difusió de materials de 
recerques i congressos sobre infància, migracions i educació", atès l’interès del Consell Social de col.laborar en 
un projecte més global, que en el seu cas integri les diverses iniciatives de recerca en el camp de les 
migracions que es duen a terme des de diferents centres i entitats de la UAB. 
 
 
I.3. Consell de Govern 
 
Acord 44/2008, de 5 de novembre, pel qual s'acorda convocar el procés electoral per a l'elecció de rector, 
que tot seguit es transcriu: 
 

Calendari Eleccions a Rector o Rectora de la UAB 2008 
 
Convocatòria eleccions 05-11-2008 

Publicació censos electorals provisionals 07-11-2008 

Termini de reclamacions al cens electoral del 10 al 14-11-2008 

Termini per a la presentació de candidatures del 08 al 17-11-2008 

Resolució de les reclamacions al cens per la Junta Electoral General 18-11-2008 

Publicació del cens electoral definitiu 18-11-2008 

Proclamació provisional dels candidats per la Junta Electoral General 18-11-2008 

Termini per a presentar reclamacions a la proclamació dels candidats 19 i 20-11-2008 

Proclamació definitiva dels candidats per la Junta Electoral  21-11-2008 

Campanya electoral del 21-11 al 13-12-2008 

Termini per a exercir el vot anticipat  del 21-11 al 12-12-2008 

Termini per a realitzar el sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals 28-11-2008 

Dia de les eleccions 15-12-2008 

Proclamació provisional dels resultats de les eleccions 15-12-2008 

Termini per a la presentació de reclamacions als resultats provisionals de les eleccions 16 i 17-12-2008 

Proclamació dels resultats definitius per la Junta Electoral General 18-12-2008 

Segona volta de les eleccions, si s'escau 18-12-2008 

Proclamació provisional dels resultats de les eleccions 18-12-2008 

Termini per a la presentació de reclamacions als resultats provisionals de les eleccions 19-12-2008 

Proclamació dels resultats definitius per la Junta Electoral General 22-12-2008 

 
 
Acord 45/2008, de 5 de novembre, pel qual s'acorda: 
 
Primer: Aprovar la proposta de redefinició i reestructuració de les unitats dels departaments de Periodisme i de 
Ciències de la Comunicació i de Comunicació Audiovisual i de Publicitat, d'acord amb les condicions establertes 
en el document que tot seguit es transcriu: 
 

Redefinició i reestructuració de les unitats dels departaments de Periodisme i de Ciències de la 
Comunicació i de Comunicació Audiovisual i de Publicitat 

 
El Consell de Govern aprova redefinir i reestructurar, si cal creant-ne de noves, les unitats departamentals dels 
departaments de Periodisme i de Ciències de la Comunicació i de Comunicació Audiovisual i de Publicitat, a 
partir d’un criteri fonamentat en l’estructura docent, amb l’objectiu d’enfortir l’autonomia d’aquestes unitats i 
d’agilitzar i millorar els processos organitzatius i de presa de decisions.  
 
L’estructura de cada una de les unitats, així com les regles procedimentals resultants relatives a les relacions 
entre elles i amb el conjunt del departament han de permetre:  
a) tenir una docència assignada de manera estable;  
b) tenir un personal acadèmic adscrit, que ha d’impartir la docència assignada a la unitat; i  
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c) una gestió autònoma de la plantilla i dels corresponents recursos de cada unitat, per a garantir i promoure la 
qualitat del servei docent assignat.  
La descentralització de tasques i l’autonomia decisòria requereixen delegar reglamentàriament a les unitats 
departamentals les competències per gestionar la plantilla docent, el pressupost de funcionament i el pla docent 
assignat i dotar-se d’un funcionament real que permeti desenvolupar el que diu el reglament.  
 
Per fer efectiva la mesura caldrà: 
- En un termini màxim de tres mesos, a comptar a partir del 5 de novembre, els departaments de Periodisme 

i de Ciències de la Comunicació, i de Comunicació Audiovisual i de Publicitat hauran de presentar al Consell 
de Govern una proposta de reestructuració de les unitats departamentals en la línia que s’ha expressat a 
l’acord. La proposta de cada departament haurà d’estar acordada per tots els grups  que en la actualitat els 
integren. 

- Un cop aprovada la proposta de redefinició i reestructuració de les unitats departamentals, ambdós 
departaments hauran de modificar els seus reglaments, amb l’ajut del Gabinet Jurídic i de l’Oficina de 
Coordinació Institucional, per tal que s’adaptin al funcionament autònom de les unitats departamentals. 

- Una Comissió nomenada pel Consell de Govern, amb presència almenys d’una persona de l’Equip de 
Govern, farà el seguiment de tot el procés i ajudarà, si escau, en el procés de materialització de la 
proposta. El Consell de Govern definirà les funcions d’aquesta comissió, entre les quals hi figuraran vetllar 
perquè es produeixi un diàleg entre els departaments i el deganat de la facultat; supervisar que el 
funcionament regular de la facultat no en surti perjudicat i que les persones afectades pel procés , 
especialment aquelles que es troben en situació més desfavorable,no siguin perjudicades ni vegin afectats  
els seus drets i deures. 

 
Finalment, si no es presenten unes propostes que compleixin els requisits esmentats en els punts anteriors de 
l’acord, el Consell de Govern, a proposta de la Comissió, procedirà, tot seguint allò previst a l’article 20 dels 
Estatuts, a proposar la dissolució d’un o dels dos departaments, indicant si escau les mesures organitzatives 
excepcionals que permetin el funcionament quotidià del conjunt del professorat mentre se’n creen de nous. Una 
direcció nomenada pel rector, amb l’ajut, si escau, de persones expertes externes a la Facultat de Ciències de 
la Comunicació, procedirà a presentar una proposta de reestructuració dels departaments de la facultat 
elaborada a partir de les línies de reestructuració en unitats delineades en aquest acord, per procedir després a 
la seva eventual creació, segons preveuen els Estatuts. 
 
 
Segon: Constituir la Comissió de Seguiment prevista amb la composició següent: Josep Maria de Dios Marcer, 
Montserrat Llagostera Casas i Anna Cros Alavedra. 
 
 
Acord 46/2008, de 5 de novembre, pel qual s'acorda aprovar la proposta d'adaptació del Reglament de 
provisió de places de personal acadèmic, que tot seguit es transcriu: 
 
Adaptació parcial de la regulació dels concursos per a l’accés a places de professorat funcionari dels 

cossos docents universitaris a la UAB 
 
Preàmbul 
 
La Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, d’universitats, ha modificat alguns aspectes substancials de la Llei 
orgànica 6/2001. De les modificacions introduïdes, cal destacar l’establiment del sistema d’acreditació en 
substitució del d’habilitació nacional, i alguns aspectes del procés selectiu del personal funcionari dels cossos 
docents, desenvolupat en el Reial decret 1313/2007, de 5 d’octubre, que regula el règim dels concursos d’accés 
a cossos docents universitaris. 
 
L’actual reglament vigent a la UAB en matèria de concursos de personal docent i investigador recull la regulació 
anterior a la Llei orgànica 4/2007 i al Reial decret 1313/2007 i, per tant, no preveu la participació del 
professorat acreditat ni ajusta el procés selectiu a les exigències de la nova regulació. 
 
De conformitat amb el que preveu la disposició addicional vuitena de la Llei orgànica 4/2007, els consells de 
govern poden aprovar les disposicions normatives d’aplicació que siguin necessàries per al compliment del que 
estableix aquesta llei. 
 
La proposta que segueix respon, doncs, a la necessitat de fer possible l’accés a places dels cossos docents a 
professorat que tingui l’acreditació que exigeix la regulació actual, incorporant els requeriments derivats de la 
Llei orgànica 4/2007 i del Reial decret 1313/2007. 
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Pel que fa a l’accés del professorat amb habilitació nacional, es manté la regulació establerta en l’actual 
reglament de concursos vigent a la UAB. 
En ús de la facultat que atorga la disposició addicional vuitena de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, es 
proposa la regulació dels concursos per a la provisió de places de professorat dels cossos docents universitaris, 
amb el contingut següent: 
 
REGLAMENT DE LA UAB DELS CONCURSOS PER A L’ACCÉS A PLACES DELS COSSOS FUNCIONARIS 
DOCENTS UNIVERSITARIS DE PROFESSORAT AMB ACREDITACIÓ NACIONAL 
 
Disposicions generals 
 
Article 1. Àmbit d’aplicació i règim jurídic  
Aquest reglament és d’aplicació en els processos selectius per a l’accés a places de professorat dels cossos 
docents universitaris entre professorat que tingui l’acreditació nacional en els termes de la Llei orgànica 4/2007, 
de 12 d’abril, de modificació de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, per a les categories 
següents: 
 

 Professorat catedràtic d’universitat 
 Professorat titular d’universitat 

 
Article 2. Requisits de les persones aspirants 
El procediment d’accés a places de professorat dels cossos docents universitaris segueix el sistema d’acreditació 
prèvia, que és requisit imprescindible per poder participar en els processos selectius. 
 
Article 3. Comissions dels concursos 
La Universitat Autònoma de Barcelona, en el moment de nomenar les comissions que han de resoldre els 
concursos, farà públics els currículums dels seus membres. 
 
Article 4. Desenvolupament del procés selectiu 
En els termes previstos en aquest reglament, els concursos d’accés a places dels cossos funcionaris docents 
universitaris han de valorar, almenys, l’historial acadèmic, docent i investigador de les persones candidates, el 
seu projecte docent i investigador, i les seves capacitats per a l’exposició i el debat davant la comissió 
avaluadora del concurs. 
 
Article 5. Procés selectiu 
1. El procediment dels concursos per a l’accés a places de professorat catedràtic d’universitat seguirà els 
tràmits i contindrà les proves previstes en l’article 36 del Reglament per a la provisió de places de personal 
docent i investigador dels cossos docents universitaris, i per a la contractació de personal acadèmic permanent, 
temporal i personal investigador en formació en la categoria d’ajudant, aprovat pel Consell de Govern en sessió 
de 30 de setembre de 2003, i modificat pels acords de 26 d’octubre de 2005, de 19 de gener de 2006 i de 7 de 
març de 2007. 
 
2. El procediment dels concursos per a l’accés a places de professorat titular d’universitat seguirà els tràmits i 
contindrà les proves previstes en l’article 35 del Reglament per a la provisió de places de personal docent i 
investigador dels cossos docents universitaris, i per a la contractació de personal acadèmic permanent, 
temporal i personal investigador en formació en la categoria d’ajudant, aprovat pel Consell de Govern en sessió 
de 30 de setembre de 2003, i modificat pels acords de 26 d’octubre de 2005, de 19 de gener de 2006 i de 7 de 
març de 2007. 
 
Disposicions addicionals 
 
Disposició addicional primera 
 
Per a tot allò no expressament previst en aquest reglament, i en la mesura que no s’hi oposi, serà d’aplicació el 
Reglament per a la provisió de places de personal docent i investigador dels cossos docents universitaris i per a 
la contractació de personal acadèmic permanent, temporal i personal investigador en formació en la categoria 
d’ajudant. 
 
Disposició addicional segona 
 
Aquest reglament no és aplicable als processos selectius per a l’accés a places entre professorat amb habilitació 
nacional, ni als processos selectius per a places de professorat contractat, per als quals seguirà vigent la 
regulació continguda en el Reglament per a la provisió de places de personal docent i investigador dels cossos 
docents universitaris, i per a la contractació de personal acadèmic permanent, temporal i personal investigador 
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en formació en la categoria d’ajudant, aprovat pel Consell de Govern en sessió de 30 de setembre de 2003, i 
modificat pels acords de 26 d’octubre de 2005, de 19 de gener de 2006 i de 7 de març de 2007. 
Disposició addicional tercera 
 
En el termini màxim d’un any des de l’entrada en vigor d’aquest reglament, l’Equip de Govern de la Universitat 
Autònoma de Barcelona presentarà al Consell de Govern una proposta de regulació integral dels concursos 
d’accés a places de personal docent i investigador de la UAB. 
 
Disposició final 
 
Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà de ser aprovat pel Consell de Govern de la Universitat Autònoma 
de Barcelona. 
 
 
Acord 47/2008, de 5 de novembre, pel qual s'acorda elegir els membres de la Junta Electoral General 
següents: 
 
Professor/a contractat/da 
Maria Jesús Palomo Peiró (titular) 
Àngel Cebollada Frontera (suplent) 
 
Estudiant 
Marta Rosell Cadafalch (titular) 
 
Acord 48/2008, de 5 de novembre, pel qual s'acorda aprovar la creació de nous títols propis de màsters i 
diplomatures de postgrau, que tot seguit es transcriu: 
 

Títols propis de màsters i diplomatures de postgrau 
 

 
 
 



BOUAB Núm. 57         Novembre del 2008 

 
 

_____________________________________________________ 10

Acord 49/2008, de 5 de novembre, pel qual s'acorda: 
 
1. Aprovar la participació de la UAB en l'Associació "Alianza 4 Universidades". 
 
2. Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè realitzi els actes que siguin necessaris i formalitzi els 
documents que siguin pertinents per tal de fer efectiu el que disposa aquest acord. 
 
3. Elevar la proposta al Consell Social. 
 
Acord 50/2008, de 5 de novembre, pel qual s'acorda obrir un termini de 15 dies per tal que les facultats, 
escoles i departaments afectats presentin, si ho consideren convenient, al·legacions a la proposta d'adscripció 
de l'Institut d'Investigació en Atenció Primària de Salut, com a institut universitari de recerca. 
 
Transcorregut aquest termini sense que hi hagin hagut al·legacions en contra, es considerarà aprovada la 
proposta d'adscripció de l'institut, amb efectes de la data d'aquesta sessió del Consell de Govern. 
 
Acord 51/2008, de 5 de novembre, pel qual s'acorda obrir un termini de 15 dies per tal que les facultats, 
escoles i departaments afectats presentin, si ho consideren convenient, al·legacions a la proposta d'adscripció 
de Barcelona Graduate School of Economics com a institut universitari de recerca adscrit a la UAB i la UPF. 
 
Transcorregut aquest termini sense que hi hagin hagut al·legacions en contra, es considerarà aprovada la 
proposta d'adscripció de l'institut, amb efectes de la data d'aquesta sessió del Consell de Govern. 
 
Acord 52/2008, de 5 de novembre, pel qual s'acorda aprovar la proposta d'adhesió de la UAB a la Red 
Española de Universidades Saludables. 
 
Acord 53/2008, de 5 de novembre, pel qual s'acorda: 
 
1. Autoritzar l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès perquè ocupi temporalment els terrenys necessaris per a la 
instal·lació de diversos serveis (xarxa de telecomunicacions, gas i aigua) que milloren la connectivitat amb 
l'àmbit de Pla Parcial del Centre Direccional, així com la constitució de les servituds pertinents. 
 
2. Elevar la proposta al Consell Social per a la seva aprovació. 
 
 
I.4. Comissions del Consell de Govern 
 
I.4.1. Comissió d’Afers Acadèmics 
 
I.4.1.1. Subcomissió de Grau 
 
Acord 66/2008, de 25 de novembre, pel qual s’informa favorablement la memòria i el pla d’estudis dels 
ensenyaments conduents al títol de grau següents, i s’eleven a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva 
aprovació, si escau: 
 

- Graduat/Graduada en Enginyeria en Electricitat 
- Graduat/Graduada en Enginyeria en Mecànica 

 
Acord 67/2008, de 25 de novembre, pel qual s’amplia l’oferta d’activitats susceptibles de reconeixement 
com a crèdits de lliure elecció del curs acadèmic 2008-2009, que tot seguit es transcriu: 
 

Resolució d’activitats aprovades per al reconeixement de crèdits de lliure elecció  
 
Curs acadèmic 2008-2009 

Nom Institució Títol de l' Activitat Adreçat a  Cr.  

AIESEC RedeSCúbrete 
Tots els alumnes de 
la UAB 1.5 

Alliance Française de Sabadell 
/Associació Sabadell per la República 

Elements de republicanisme 
Tots els alumnes de 
la UAB 

2 
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Departament de Ciència Política i Dret 
Públic / Síndic de Greuges El Síndic de Greuges 

Tots els alumnes de 
la UAB 1.5 

Departament de Ciència Política i de 
Dret Públic 

Mov.socials i canvi polític a Amèrica 
Llatina:Argentina,Brasil,Bolívia,Ven
eçuela 

Tots els alumnes de 
la UAB 

1.5 

Departament de Comunicació 
Audiovisual i Publicitat 

Curs de disseny gràfic i edició 
digital 

Tots els alumnes de 
la UAB 3 

Departament de Pedagogia Aplicada - 
Grup CIFO 

Congrés Internacional de Formació 
per al Treball 

Tots els alumnes de 
la UAB 2 

Departament de Psicologia Clinica i de 
la Salut 

Normalitat versus anormalitat en 
psicologia de la personalitat 

Tots els alumnes de 
la UAB 2 

Direcció Xeral de Política Lingüística. 
Consell. de Educ. Univ, Xunta de Galicia 

Curs de gallec per a adults (nivell 
Celga 2) 

Tots els alumnes de 
la UAB 5 

Direcció Xeral de Política Lingüística. 
Consell. de Educ. Univ, Xunta de Galicia 

Curs de gallec per a adults (nivell 
Celga 4) 

Tots els alumnes de 
la UAB 5 

Escola Massana, Centre Municipal d'Art i 
Disseny Curs de Vitrall 

Tots els alumnes de 
la UAB 7 

Escola Massana, Centre Municipal d'Art i 
Disseny 

Llegir i crear realitats. Pràctiques 
indisciplinars en Col·lectivitat 

Tots els alumnes de 
la UAB 4 

Escola Massana, Centre Municipal d'Art i 
Disseny Disseny en vidre 

Tots els alumnes de 
la UAB 4 

Escola Massana, Centre Municipal d'Art i 
Disseny Art en vidre 

Tots els alumnes de 
la UAB 4 

Escola Massana, Centre Municipal d'Art i 
Disseny Encastat de pedres precioses 

Tots els alumnes de 
la UAB 6 

Escola Universitària Salesiana de Sarrià 
Jornades de Cooperació i 
desenvolupament 

Tots els alumnes de 
la UAB 1.5 

Fundació Autònoma Solidària 
Formació d'Aprofundiment del 
voluntariat. Nivell II 

Tots els alumnes de 
la UAB 1.5 

Fundació Autònoma Solidària 
Curs de Formació Bàsica en 
Voluntariat nivell I 

Tots els alumnes de 
la UAB 1.5 

Fundació Internacional Olof Palme 
Curs permanent de Nacions 
Unides:anàlisi i diagnòstic dels 
conflictes 

Tots els alumnes de 
la UAB 

3 

Fundació Internacional Olof Palme Dones i ciutadania 
Tots els alumnes de 
la UAB 3 

Fundació Internacional Olof Palme 
Imatges, cultures i lleis al voltant 
dels animals 

Tots els alumnes de 
la UAB 2 

Fundació Internacional Olof Palme Jornades de mediació 
Tots els alumnes de 
la UAB 

1.5 

Fundació Internacional Olof Palme Curs permanent d'estrangeria 
Tots els alumnes de 
la UAB 3 

Fundació Internacional Olof Palme 
Els Drets dels infants i els 
adolescents 

Tots els alumnes de 
la UAB 3 
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Fundació Internacional Olof Palme 
Reptes actuals dels Drets Humans: 
on som i cap on anem 

Tots els alumnes de 
la UAB 4 

Fundació Internacional Olof Palme La Rússia post Putin 
Tots els alumnes de 
la UAB 

2 

Fundació Internacional Olof Palme Energies renovables i agents locals 
Tots els alumnes de 
la UAB 3 

Fundació Internacional Olof Palme Mirades a l'Amèrica Llatina 
Tots els alumnes de 
la UAB 2 

Fundació Privada Universitat 
Internacional de la Pau 

Edició Universitat Internacional de 
la Pau 

Tots els alumnes de 
la UAB 

2 

Grup d'estudiants d'amics dels cavalls  
(G.E.A.C.) 

Aprofundim en el món del cavall 
Alumnes de la 
Facultat de 
Veterinària 

2 

Institut de Drets Humans de Catalunya 
(IDHC) Curs de drets humans 

Tots els alumnes de 
la UAB 3 

Keté (Associació de Mamífers Acuàtics) 
Symposium Keté: Fauna aquàtica 
de la Península Ibèrica 

Tots els alumnes de 
la UAB 1.5 

OUTBACK Ser.Esportius Muntanya 
El cavall, un mitjà per a la 
formació, la cultura i l'esport 

Tots els alumnes de 
la UAB 3 

Veterinaris sense fronteres Crítica a un món globalitzat 
Tots els alumnes de 
la UAB 1.5 

Vicerectorat d'Estudiants i Cultura 
Promoció de la participació dels 
estudiants en l'assegurament de la 
qualitat 

Tots els alumnes de 
la UAB 

1.5 

 
 
Acord 68/2008, de 25 de novembre, pel qual es dóna el seu vistiplau a la proposta de tribunals de premis 
extraordinaris de les titulacions de la Facultat de Dret i de la Facultat de Ciències.  
 
 
I.4.1.2. Subcomissió de Postgrau 
 
Acord 77/2008, de 20 de novembre, pel qual s’aprova la proposta de títol propi de formació continuada 
amb la denominació “Pacient Expert en ....”, i elevar la proposta a la Comissió d’Afers Acadèmics. 
 
Acord 78/2008, de 20 de novembre, pel qual s’aprova la proposta de plans d’estudis de màster i 
diplomatures de postgrau propis i elevar la proposta a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva ratificació. 
 
Acord 79/2008, de 20 de novembre, pel qual s’aprova els continguts dels estudis de doctorat regulats pel 
RD 1393/2007, següents: 
 
Filologia Espanyola    

Microelectrònica 

Neurociències 

Psicologia de la Salut i Psicologia de l’Esport 

 
Acord 80/2008, de 20 de novembre, pel qual s’aprova l’actualització dels continguts dels estudis de 
doctorat 56/2005 al RD 1393/2007, següents:  
 
Anàlisi Econòmica   (MQ) 06/07 
(international Doctorate in Economic Analysis) 
Arqueologia Prehistòrica  (MQ) 07/08 
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Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina  (MQ) 

Biotecnologia (MQ) 06/07 

Ciència Cognitiva i Llenguatge (MQ) 06/07 (Interuniv.) 

Ciència de Materials  07/08  (MQ) 

Ciència Política  (MQ) 07/08 

Ciències dels aliments  (MQ) 06/07 

Computació d’Altes Prestacions  

Cultures en contacte a la Mediterrània 07/08 (No renova MQ 2008) 

Demografia  (MQ) 06/07 

Didàctica de la Llengua i la Literatura 07/08 

Economia Aplicada (MQ) 07/08 

Enginyeria Electrònica (MQ) 06/07 

Física (MQ) 07/08 

Genètica (MQ) 06/07 

Geografia  (MQ) 06/07 

Història Comparada, Política i Social (MQ) 06/07 

Història de la Ciència((MQ) (Interuniv.) 06/07 

Informàtica  (MQ) 06/07 

Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Teatrals (CANVI DE TÍTOL) 06/07 

Llengües i Cultures Romàniques 07/08 (MQ) 

Matemàtiques (MQ) 06/07 

Medicina i sanitat animals  (MQ) 06/07 

Polítiques Públiques i Transformació Social (abans: Govern i Gestió de Polítiques Públiques 
07/08) 
Producció animal  (MQ) 06/07 

Psicologia de l’Educació (MQ) (Interuniv.) 06/07 

Psicologia social (MQ) 06/07 

Química (MQ) 06/07 

Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes 

 
 
I.4.2. Comissió de Personal Acadèmic 
 
Acord 37/2008, de 26 de novembre de 2008, pel qual s’aproven les dotacions de places a convocar que tot 
seguit es transcriu: 
 
 

Dotacions de places  
(Transformacions 3 Lectors) 

 
Places de cossos docents  
 
1 Professor Titular d’Universitat Bioquímica i Biologia Molecular  
1 Professor Titular d’Universitat Dret del Treball i de la Seguretat Social  
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Places de personal acadèmic permanent  
 
Plaça Àrea 
1 Agregat Bioquímica i Biologia Molecular 
 
 
Acord 38/2008, de 26 de novembre de 2008, 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 Àrea      

1 Bioquímica i Biologia Molecular  

Referència del Concurs: AL/08/188 
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 Biologia Molecular 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
ENRIQUE QUEROL MURILLO CU (Bioquímica i Biologia Molecular) UAB 
XAVIER PARÉS CASASAMPERA CU (Bioquímica i Biologia Molecular) UAB 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
IMMACULADA PONTE MARULL TU (Bioquímica i Biologia Molecular) UAB 
SANDRA VILLEGAS HERNÁNDEZ TU (Bioquímica i Biologia Molecular) UAB 
 
Acord 39/2008, de 26 de novembre de 2008, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la 
convocatòria de concursos d'accés a places de cossos docents per acreditats, que tot seguit es transcriu: 

 
Concursos d’accés a places de cossos docents per acreditats 

 
Convocatòria de Concursos de places de professorat (Campus) 

Plaça Cos   Àrea       

2  Catedràtic d’Universitat   Química Física 
1  Catedràtic d’Universitat   Física Atòmica Molecular i Nuclear 
1  Catedràtic d’Universitat   Física Aplicada 
2  Catedràtic d’Universitat   Bioquímica i Biologia Molecular 
1  Catedràtic d’Universitat   Genètica  
1  Catedràtic d’Universitat   Microbiologia 
2  Catedràtic d’Universitat   Història Contemporània 
1  Catedràtic d’Universitat   Llengua Espanyola 
1  Catedràtic d’Universitat   Història de l’Art 
1  Catedràtic d’Universitat   Filologia Llatina 
1  Catedràtic d’Universitat   Psicobiologia 
1  Catedràtic d’Universitat   Fisiologia 
1  Professor Titular d’Universitat Bioquímica i Biologia Molecular 
1  Professor Titular d’Universitat Dret del Treball i de la Seguretat Social 
1  Professor Titular d’Universitat Tecnologia Electrònica 
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Convocatòria de Concursos de places vinculades UAB - IMAS 
 

 
Cos docent:  Catedràtic d’Universitat Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement:  Medicina  
Especialitat:  Medicina Interna  
Destí: Hospital del Mar 

 
 
 
Referència del Concurs: A1/001 
Cos al qual pertany la plaça: Catedràtic d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Química Física 
Departament: Química 
Perfil: Química Física 
 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
MIQUEL  DURAN PORTAS CU (Química Física)  U. de Girona 
JOSEP MARIA POBLET RIUS CU (Química Física)  U. Rovira i Virgili 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
ANTONI OLIVA CUYAS CU (Química Física) UAB 
AGUSTI LLEDÓS FALCÓ CU (Química Física) UAB 
 
              
 
Referència del Concurs: A2/002 
Cos al qual pertany la plaça: Catedràtic d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Química Física 
Departament: Química 
Perfil: Química Física 
 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
JOSEP M.  BOFILL VILLA CU (Química Orgànica)  U. de Barcelona 
FELIX ANGEL JALÓN SOTÉS CU (Química inorgànica)  U. Castilla - La Mancha 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
JOSEP M. LLUCH LÓPEZ CU (Química Física) UAB 
ANTONI OLIVA CUYÀS CU (Química Física) UAB 
 
 
Referència del Concurs: A3/003 
Cos al qual pertany la plaça: Catedràtic d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Física Atòmica Molecular i Nuclear 
Departament: Física 
Perfil: Física de les radiacions. Protecció radiològica. 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
FRANCISCO FERNÁNDEZ MORENO CU (Física Atòmica Molecular i Nuclear) UAB 
M. DOLORS BARÓ MARINÉ CU (Física Aplicada) UAB 
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Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
IGNACIO DURAN ESCRIBANO CU (Física Atòmica Molecular i Nuclear) U. de Santiago 
JOSÉ ANGEL VILLAR RIVACOBA CU (Física Atòmica Molecular i Nuclear) U. de Saragossa 
 
 
Referència del Concurs: A4/004 
Cos al qual pertany la plaça: Catedràtic d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Física Aplicada 
Departament: Física 
Perfil: Electromagnetisme 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
FERNANDO LOPEZ AGUILAR CU  (Física Aplicada)  UAB 
M. DOLORS BARÓ MARINÉ CU (Física Aplicada)  UAB 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
JOSÉ MILLAN GÓMEZ IC (Tecnologia Electrònica)  CNM - CSIC 
PHILIPPE RAYMOND GODIGNON IC (Tecnologia Electrònica)  CNM - CSIC 
 
Referència del Concurs: A5/005 
Cos al qual pertany la plaça: Catedràtic d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular 
Departament: Bioquímica i Biologia Molecular 
Perfil: Bioquímica Farmacològica i Bioquímica del Sistema Nerviós 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
AGUSTINA GARCIA SÁNCHEZ CU  (Bioquímica i Biologia Molecular)  UAB 
XAVIER PARÉS CASASAMPERA CU (Bioquímica i Biologia Molecular)  UAB 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
ANTONIO ZORZANO OLARTE CU (Bioquímica i Biologia Molecular)  U. Barcelona 
JOAN BLASI CABUS CU (Biologia Cel·lular)  U. Barcelona 
 
Referència del Concurs: A6/006 
Cos al qual pertany la plaça: Catedràtic d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular 
Departament: Bioquímica i Biologia Molecular 
Perfil: Bioquímica i Biologia Molecular. Bioquímica Clínica Veterinària. 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
MIREIA DUÑACH MASJUAN CU  (Bioquímica i Biologia Molecular)  UAB 
FRANCESC XAVIER AVILÉS PUIGVERT CU (Bioquímica i Biologia Molecular)  UAB 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
JOAN GIL SANTANO CU (Bioquímica i Biologia Molecular)  U. Barcelona 
RAMON BARTRONS BACH CU (Bioquímica i Biologia Molecular)  U. Barcelona 
 
Referència del Concurs: A7/007 
Cos al qual pertany la plaça: Catedràtic d’Universitat  
N. de places: 1  
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Àrea de coneixement: Genètica 
Departament: Genètica i Microbiologia 
Perfil: Toxicologia Genètica 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
RICARD MARCOS DAUDER CU (Genètica)  UAB 
ALFREDO RUIZ PANADERO CU (Genètica)  UAB 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
MIGUEL ANGEL COMENDADOR GARCIA CU (Genètica)  U. de Oviedo 
JOSEFINA MÉNDEZ FELPETO CU (Genètica) U. A Coruña 
 
              
 
Referència del Concurs: A8/008 
Cos al qual pertany la plaça: Catedràtic d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Microbiologia 
Departament: Genètica i Microbiologia 
Perfil: Biotecnologia microbiana 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
ANTONIO PEDRO VILLAVERDE CORRALES CU (Microbiologia)  UAB 
ISABEL ESTEVE MARTINEZ CU (Microbiologia)  UAB 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
ERNESTO ANGEL GARCIA LÓPEZ IC (Microbiologia) Centre d’Investigacions Biològiques CSIC 
EMILI MONTESINOS SEGUÍ CU (Producció Vegetal) U. Girona 
 
 
Referència del Concurs: A9/009 
Cos al qual pertany la plaça: Catedràtic d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Història Contemporània 
Departament: Història Moderna i Contemporània 
Perfil: Història Contemporània 
 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
BORJA DE RIQUER PERMANYER CU (Història Contemporània)  UAB 
PERE GABRIEL SIRVENT CU (Història Contemporània)  UAB 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
PERE ANGUERA NOLLA CU (Història Contemporània) U. Rovira i Virgili 
CONXITA MIR CURCÓ CU (Història Contemporània) U. de Lleida 
 
 
              
 
Referència del Concurs: A10/010 
Cos al qual pertany la plaça: Catedràtic d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Història Contemporània 
Departament: Història Moderna i Contemporània 
Perfil: Història Contemporània 
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COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
FRANCESC BONAMUSA GASPÀ CU (Història Contemporània)  UAB 
JOSEP  M. SOLÉ SABATÉ CU (Història Contemporània)  UAB 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
CELSO ALMUIÑA FERNÁNDEZ CU (Història Contemporània) U. de Valladolid 
JUAN SISINIO GARZÓN CU (Història Contemporània) U. Castilla – La Mancha 
 
 
Referència del Concurs: A11/011 
Cos al qual pertany la plaça: Catedràtic d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Llengua Espanyola 
Departament: Filologia Espanyola 
Perfil: Gramàtica històrica de la llengua espanyola 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
JOSÉ MANUEL BLECUA PERDICES CU (Llengua Espanyola)  UAB 
JOSÉ MARIA BRUCART MARRACÓ CU (Llengua Espanyola)  UAB 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
MILAGROS ALEZA IZQUIERDO CU (Llengua Espanyola) U. València 
AVEL·LINA SUÑER GRATACÓS CU (Llengua Espanyola) U. de Girona 
 
              
 
Referència del Concurs: A12/012 
Cos al qual pertany la plaça: Catedràtic d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Història de l’Art 
Departament: Art 
Perfil: Arquitectura i Escultura Romàniques 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
JOSÉ MARTÍNEZ GÁZQUEZ CU (Filologia Llatina)  UAB 
JOSÉ ENRIQUE RUIZ DOMENEC CU (Història Medieval)  UAB 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
GONZALO BORRAS GUALIS CU (Història de l’Art) U. de Saragossa 
M. SOLEDAD ALVAREZ MARTINEZ CU (Història de l’Art) U. de Oviedo 
 
 
Referència del Concurs: A13/013 
Cos al qual pertany la plaça: Catedràtic d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Filologia Llatina 
Departament: Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana 
Perfil: Filologia Llatina  
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
JOSE MARTINEZ GAZQUEZ CU (Filologia Llatina)  UAB 
JOAN GÓMEZ PALLARÉS CU (Filologia Llatina)  UAB 
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Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
ANA MARIA MOURE CASAS CU (Filologia Llatina) U.Complutense de Madrid 
EMMA FALQUE REY CU (Filologia Llatina) U. de Sevilla 
 
              
 
 
Referència del Concurs: A14/014 
Cos al qual pertany la plaça: Catedràtic d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Psicobiologia 
Departament: Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut 
Perfil: Psicologia Fisiològica 
 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
AMADEO PUERTO SALGADO CU (Psicobiologia) U. de Granada 
ANTONIO GUILLAMON FERNANDEZ CU (Psicobiologia) UNED 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
M. CRUZ RODRIGUEZ DEL CERRO CU (Psicobiologia) UNED 
CARME JUNQUÉ PLAJA CU (Psicobiologia) U. de Barcelona 
 
 
Referència del Concurs: A15/015 
Cos al qual pertany la plaça: Catedràtic d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Fisiologia 
Departament: Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia 
Perfil: Fisiologia 
 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
JOANA MARIA PLANAS ROSSELLÓ CU (Fisiologia)  U. de Barcelona 
CRISTINA CASTELLOTE BARGALLÓ CU (Fisiologia)  U. de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
MARIA TERESA PARAMIO NIETO CU (Producció Animal) UAB 
MARTÍ PUMAROLA BATLLE CU (Medicina i Cirurgia Animal)  UAB 
 
              
 
 
Referència del Concurs: B16/016 
Cos al qual pertany la plaça: Professor Titular d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular 
Departament: Bioquímica i Biologia Molecular 
Perfil: Bioquímica i Biologia Molecular. Bioquímica del Sistema Nerviós. 
 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
FERNANDO PICATOSTE RAMON  CU (Bioquímica i Biologia Molecular)  UAB 
JOAN COMELLA CARNICE CU (Biologia Cel·lular)  UAB 
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Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
ENRIQUE CLARO IZAGUIRRE TU (Bioquímica i Biologia Molecular) UAB 
JOSÉ RODRÍGUEZ ALVAREZ TU (Bioquímica i Biologia Molecular) UAB 
 
 
Referència del Concurs: B17/017 
Cos al qual pertany la plaça: Professor Titular d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Dret del Treball i de la Seguretat Social 
Departament: Dret Públic i Ciències Historicojurídiques 
Perfil: Dret del Treball i de la Seguretat Social 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
MANUEL RAMON ALARCON CARACUEL CU (Dret del Treball i de la SS) U. de Sevilla 
CONSUELO CHAGARTEGUI JÁVEGA TU (Dret del Treball i de la SS)  UPF 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
EDUARDO ROJO TORRECILLA CU (Dret del Treball i de la SS) UAB 
FRANCISCO PEREZ AMOROS CU (Dret del Treball i de la SS) UAB 
 
              
 
Referència del Concurs: B18/018 
Cos al qual pertany la plaça: Professor Titular d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Tecnologia Electrònica 
Departament: Enginyeria Electrònica 
Perfil: Instrumentació i equips electrònics. Caracterització elèctrica i 
fiabilitat de dispositius micro i nanoelectrònics. 
 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
MONTSERRAT NAFRIA MAQUEDA TU (Electrònica) UAB 
ROSANA RODRIGUEZ MARTINEZ TU (Tecnologia Electrònica) UAB 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
FRANCESCA CAMPABADAL SEGURA IC (Tecnologia Electrònica) CSIC 
JOSEP CALDERER CARDONA TU (Tecnologia Electrònica) UPC 
 
 

Convocatòria de Concursos de places vinculades UAB - IMAS 
 
Referència del Concurs: A1/058 
Cos docent: Catedràtic d’Universitat  Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement: Medicina 
Departament:  Medicina 
Especialitat: Medicina Interna 
Institució Sanitària: IMAS 
Destí: Hospital del Mar 
 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
MIQUEL VILARDELL TARRÉS CU (Medicina) UAB 
JORDI TOR AGUILERA CU (Medicina) UAB 
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Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
AGUSTINA GARCIA SANCHEZ CU (Bioquímica i Biologia Molecular) UAB 
DOLORES JARAQUEMADA PEREZ CU (Immunologia) UAB 
 
 
 
Acord 40/2008, de 26 de novembre de 2008, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, el 
nomenament de professors emèrits als doctors José Casas Vázquez, Hortència iturriaga Martínez, Verena 
Stolcke, Antonio Bayés de Luna i Pedro Saballs Radresa.  
 
 
I.4.3. Comissió de Qualitat i d’Avaluació 
 
Acord 25/2008, de 19 de novembre, pel qual s’aprova el model d’informe de seguiment de les titulacions de 
la UAB, que tot seguit es transcriu: 
 

Informe de seguiment de la titulació 
 
 
Titulació:   ____________________________________________________________                             
 
 
Centre:      ____________________________________________________________                              
 
Bloc 1. Resultats de l’accés, matrícula, perfil de nous estudiants i accions de promoció de la 
titulació. 
 
Una part de la informació per aquest bloc és proporcionada per les unitats tècniques i també s’ha de tenir en 
compte la que tingui el propi centre. 
 
Valoreu l’accés, la matrícula, el perfil dels nous estudiants i les activitats de promoció. Podeu tenir en compte: 
els canvis en la demanda d’accés del nou alumnat, els canvis en el seu perfil, la motivació per accedir als 
ensenyaments, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagnosi de la situació (indiqueu el que s’ajusti més a la vostra situació): 
 
 
 No ha variat en relació al curs anterior i és satisfactòria 
 Ha  millorat en relació al curs anterior 
 No és satisfactòria i cal introduir canvis 

 
 
Plans de millora (per exemple, organització d’accions de promoció, organització de jornades específiques, a 
qui s’adrecen, amb quina periodicitat es fan, etc.) 
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Bloc 2. Acollida i tutorització dels estudiants 
 
Les respostes es fan a  partir de la informació que tingui el propi centre. 
 
Valoreu l’acollida i la tutorització dels estudiants. Podeu tenir en compte: si es té un pla de tutories,  a quins 
cursos es fan, si es tenen diversos models d’orientació a l’alumnat, quin és el perfil del professor–tutor, si 
s’utilitzen les activitats desenvolupades per a tota la universitat com el programa d’estudiants assessors, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagnosi de la situació (indiqueu el que s’ajusti més a la vostra situació): 
 
 No ha variat en relació al curs anterior i és satisfactòria 
 Ha  millorat en relació al curs anterior 
 No és satisfactòria i cal introduir canvis 

 
Plans de millora (per exemple, plans d’acollida a primer curs, informació i orientació a  l’inici del curs, 
assignatures propedèutiques, etc.): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloc 3. Guies docents de les assignatures 
 
Les respostes es fan a partir de la informació que tingui el propi centre. 
 
Les guies docents de les assignatures de la vostra titulació han de contenir informació clara i explícita sobre:  
 
Objectius de l’assignatura 
Llengua en que s’imparteix 
Descripció de continguts 
 
Descripció de competències a assolir 
Capacitats prèvies requerides (si s’escau) 
Metodologia docent 
Activitats d’avaluació 
Ponderació de cada prova en relació amb la qualificació final 
Desglossament de les hores que l’estudiant ha de dedicar a les diferents activitats 
Bibliografia 
 
 
Valoreu si amb la informació que apareix a les guies docents, els estudiants tenen una idea precisa de les 
característiques de les assignatures, del volum de treball que exigeixen, del sistema d’avaluació, de les 
competències que adquiriran, etc. 
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Valoreu, a partir de la informació que apareix a les guies docents, si el volum de treball que s’exigeix al 
alumnes en les diferents activitats d’ensenyament i aprenentatge per semestres i/o per cursos és l’adequada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indiqueu els sistemes que utilitzeu per a difondre les guies docents: 
 

 Web del centre 
 Web de la Biblioteca de referència de la titulació 
 Biblioteca de referència de la titulació 
 Servei de reprografia del centre 
 Campus Virtual de la titulació 
 Campus Virtual de cadascuna de les assignatures 
 Altres (especificar) 

 
 
Valoreu si els sistemes de difusió de les guies docents que utilitzeu són els adequats o si són poc efectius i els 
heu de variar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valoreu el sistema de coordinació entre les assignatures que estiguin relacionades entre elles o conformen una 
matèria. Podeu tenir en compte: la distribució de les competències a assolir, els sistemes d’avaluació si són 
similars o no, el possible solapament de  
continguts, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indiqueu si hi hagut alguna incidència: Queixes per excés de treball dels estudiants, no lliurament de la guia, 
informació incompleta, informació errònia... 
 
Diagnosi de la situació (indiqueu el que s’ajusti més a la vostra situació): 
 
 No ha variat en relació al curs anterior i és satisfactòria 
 Ha  millorat en relació al curs anterior 
 No és satisfactòria i cal introduir canvis 

 
Plans de millora (per exemple, donar normes sobre com fer les guies docents, que tots els professors de 
grups diferents de la mateixa assignatura tinguin la mateixa guia, que els professors de les assignatures d’una 
mateixa matèria o de matèries afins col·laborin en la redacció de les guies de tots, etc.). 
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Bloc 4. Resultats acadèmics de l’alumnat 
 
La informació serà proporcionada per les unitats tècniques després de cada convocatòria i complementada per 
la que tingui el propi centre. Per analitzar les taxes de graduació, d’eficiència i d’abandonament, cal utilitzar 
com a referents els resultats previstos a la memòria presentada a la verificació d’ANECA i les dades històriques 
de la titulació. 
 
Valoreu els resultats acadèmics de la titulació. Podeu tenir en compte: les taxes d’abandonament, de 
graduació i d’eficiència; si hi ha homogeneïtat o no dels resultats de rendiment acadèmic segons diferents 
matèries o grups; si hi ha homogeneïtat o no dels resultats de rendiment acadèmic segons la mida dels grups 
de classe, el perfil dels estudiants, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indiqueu si hi ha assignatures amb un rendiment acadèmic molt diferent de la mitjana. Feu-ne una valoració 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagnosi de la situació (indiqueu el que s’ajusti més a la vostra situació):  
 
 No ha variat en relació al curs anterior i és satisfactòria 
 Ha  millorat en relació al curs anterior 
 No és satisfactòria i cal introduir canvis 

 
 
Plans de millora (per exemple, tutors, reunions d’avaluació conjunta, sessions conjuntes entre professorat i 
representació dels estudiants, jornades de docència, adaptació dels calendaris a l’especificitat dels estudiants, 
etc.): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloc 5: Professorat 
 
La informació serà proporcionada per les unitats tècniques.  
 
Valoreu la idoneïtat de l’estructura del professorat que imparteix docència a la titulació.  
Podeu tenir en compte: la distribució del professorat per estaments, el percentatge de doctors, la participació 
en programes de mobilitat, el percentatge de professorat amb trams docents autonòmics “vius”, la rotació en 
les assignatures, els mecanismes d’assignació d’assignatures, etc.. 
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Diagnosi de la situació (indiqueu el que s’ajusti més a la vostra situació): 
 
 No ha variat en relació al curs anterior i és satisfactòria 
 Ha  millorat en relació al curs anterior 
 No és satisfactòria i cal introduir canvis 

 
Plans de millora (per exemple, organització de cursos de formació o reciclatge específic, incentivació de la 
mobilitat del professorat, requeriments sobre determinats perfils del professorat als departaments, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloc 6: Pràctiques externes 
 
La informació per complimentar aquest bloc és la que té el propi centre.  
 
Valoreu els programes de pràctiques externes, optatives o obligatòries (practicum). Podeu tenir en compte: 
l’adequació del programa de pràctiques externes al perfil professionalitzador de la titulació, l’adequació de les 
institucions receptores d’estudiants, el nombre d’estudiants participants si les pràctiques són optatives, el grau 
de satisfacció dels agents implicats (estudiant, tutor extern, tutor acadèmic), valoració de les pràctiques a 
l’estranger, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagnosi de la situació (indiqueu el que s’ajusti més a la vostra situació): 
 
 No ha variat en relació al curs anterior i és satisfactòria 
 Ha  millorat en relació al curs anterior 
 No és satisfactòria i cal introduir canvis 

 
Plans de millora (per exemple, ampliar el número d’institucions on fer les pràctiques, fer sessions als 
estudiants per explicar-los què s’ha de fer durant les pràctiques, implantar pràctiques a l’estranger, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloc 7: Mobilitat de l’estudiantat 
 
La informació serà proporcionada per les unitats tècniques i complementada per la que tingui el propi centre. 
 
Valoreu la mobilitat dels estudiants de la titulació. Podeu tenir en compte: quants estudiants de la UAB marxen 
i quants venen d’altres universitats; en quins cursos ho fan; quin és el nivell d’interès i de domini de l’idioma 
per seguir la docència que tenen els estudiants estrangers; el nombre de convenis signats, l’adequació dels 
centres de destí del nostre alumnat, l’adequació dels centres d’origen dels estudiants que arriben a la UAB, etc.  
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Diagnosi de la situació (indiqueu el que s’ajusti més a la vostra situació): 
 
 No ha variat en relació al curs anterior i és satisfactòria 
 Ha  millorat en relació al curs anterior 
 No és satisfactòria i cal introduir canvis 

 
Plans de millora (per exemple, incrementar el nombre de convenis amb universitats d’altres països o dels 
mateixos amb qui es té relació; activitats de promoció per encoratjar als estudiants a marxar a estudiar a un 
altre país, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloc 8: Professionalització i inserció laboral 
 
La informació per a completar aquest bloc la té el propi centre i les unitats tècniques per mitjà de l’Observatori 
de Graduats. 
 
Valoreu la professionalització i la inserció laboral dels graduats de la titulació. Podeu  tenir en compte: 
l’adequació de les activitats relacionades amb la professionalització que impulsa la titulació (per exemple, 
activitats per conèixer els sectors professionals); la incidència de les pràctiques externes en la millora del perfil 
professional dels alumnes; la opinió de les institucions on els estudiants fan pràctiques; les dades d’inserció 
laboral, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagnosi de la situació (indiqueu el que s’ajusti més a la vostra situació): 
 
 No ha variat en relació al curs anterior i és satisfactòria 
 Ha  millorat en relació al curs anterior 
 No és satisfactòria i cal introduir canvis 

 
Plans de millora (organització de cursos, conferències, assignatures d’apropament al món laboral, jornades de 
presentació d’empreses, seminaris sobre habilitats bàsiques d’inserció laboral, trobades amb col·legis 
professionals, empresaris, antics alumnes, etc.) 
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Bloc 9. Satisfacció dels agents (estudiantat, professorat i PAS) 
 
La informació d’aquest bloc és la que genera el propi centre i la que proporcionen les unitats tècniques per 
mitjà de les enquestes dels recents graduats. 
 
Valoreu el grau de satisfacció dels agents i dels mitjans dels que disposen per a expressar-lo. Podeu tenir en 
compte: les enquestes que es passen als estudiants, la opinió del professorat i del PAS i tota la resta de 
mecanismes de consulta que utilitzeu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagnosi de la situació (indiqueu el que s’ajusti més a la vostra situació): 
 
 No ha variat en relació al curs anterior i és satisfactòria 
 Ha  millorat en relació al curs anterior 
 No és satisfactòria i cal introduir canvis 

 
Plans de millora (per exemple, implantar enquestes pròpies als estudiants, al professorat o al PAS, crear 
grups de discussió amb tots els agents de la facultat, utilitzar les TIC per obtenir la opinió dels agents, etc.): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloc 10. Gestió de les incidències i de les reclamacions  
 
La informació per respondre aquest bloc la generen el Síndic de Greuges i el vicerectorat responsable de la 
relació amb els estudiants en els seus informes anuals, i el propi centre. 
 
Indiqueu els tipus d’incidències i/o reclamacions que heu detectat i a qui s’adrecen: 
 
Tipus d’incidències Vicerectorat Síndic Degà 
Absència reiterada d’un docent                   
Incompliment del programa de l’assignatura                   
Reiterada manca de puntualitat d’un docent                   
Manteniment deficient de les instal·lacions o equipaments del centre                   
Conflicte obert entre el docent i els estudiants d’un grup                   
Falta de coordinació entre diferents assignatures o professors d’una mateixa 
assignatura 

                  

Queixes per una atenció deficient als estudiants o professors per part de les 
gestions acadèmiques, punts d’informació, servei d’Informàtica, etc. 

                  

Queixes per deficiències en el servei de restauració del centre, en el servei de 
fotocòpies, etc. 

                  

Problemes en la formalització de la matrícula                   
Petició de canvis de grup per part d’un estudiant                   
Petició de revisions extraordinàries d’exàmens                   
Petició d’obertura d’actes per canviar la qualificació a un estudiant                   
No tancament d’actes al moment    
Altres (especificar)                   
 
Valoreu la gestió de les incidències, de les reclamacions i dels suggeriments (si s’adrecen a la persona 
adequada, si es poden resoldre, el temps que es triga a resoldre-les, els mitjans que hi ha per recollir-les,  
etc.). 
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Diagnosi de la situació (indiqueu el que s’ajusti més a la vostra situació): 
 
 No ha variat en relació al curs anterior i és satisfactòria 
 Ha  millorat en relació al curs anterior 
 No és satisfactòria i cal introduir canvis 

 
Plans de millora (per exemple, reduir el temps en la resposta a les queixes, crear mecanismes àgils per fer 
arribar les queixes o suggeriments, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloc 11. Comissió de Docència i Coordinador de la titulació 
 
La informació per respondre aquest bloc la genera la pròpia titulació.  
 
Indiqueu el nombre de persones de cada estament que formen part de la comissió: 
 
Composició de la Comissió de Docència de la titulació Nombre 
Professorat       
Alumnat       
PAS       
Càrrecs de gestió (vicedegans, directors de departament, etc.)       

 
Valoreu l’activitat de la Comissió de Docència (participació dels estaments, definició de les funcions, etc.) i del 
suport rebut per part del deganat i/o rectorat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valoreu el sistema de funcionament de la comissió. Podeu tenir en compte: el sistema de reunions establert, les 
comunicacions via correu electrònic o espai virtual creat ad hoc, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indiqueu el nombre aproximat d’incidències que ha de resoldre el coordinador/a de la titulació 
 

 Absència reiterada d’un docent 
 Incompliment dels compromisos expressats a les guies docents  de l’assignatura 
 Reiterada manca de puntualitat d’un docent 
 Retard en el tancament de les actes 
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 Conflicte obert entre el docent i els estudiants d’un grup 
 Falta de coordinació entre diferents assignatures 
 Falta de coordinació entre el professorat implicat en la docència d’una mateixa assignatura 
 Índex de fracàs molt superior a la mitjana (d’altres grups de la mateixa matèria, per exemple, o 

del conjunt de la titulació) 
 Sol·licituds de canvis de grup per part dels estudiants 
 Sol·licituds de revisions extraordinàries de qualificacions 
 Sol·licituds d’obertura d’actes per canviar la qualificació a un estudiant 
 Altres (especificar) 

 
Valoreu el tipus d’incidències que ha de resoldre el coordinador de la titulació, els mecanismes que té per a 
fer-ho i si el deganat o direcció del centre li ha donat el suport necessari per a resoldre-les. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indiqueu si la Comissió de Docència ha estat consultada pel degà/na o director/a del centre, per a la redacció 
dels informes confidencials dels professors que sol·liciten el tram docent autonòmic: 
 

  SI 
  NO 

 
Diagnosi de la situació (indiqueu el que s’ajusti més a la vostra situació): 
 
 No ha variat en relació al curs anterior i és satisfactòria 
 Ha  millorat en relació al curs anterior 
 No és satisfactòria i cal introduir canvis 

 
Plans de millora (per exemple, aconseguir que tots els membres de la comissió participin activament, crear 
mecanismes de comunicació que no obliguin a fer reunions presencials, etc.): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloc 12. El seguiment del Sistema Intern de Qualitat (SIQ) 
 
Valoreu si la Comissió de Docència ha disposat de la informació per a elaborar aquest informe; si hauria calgut 
informació complementària i qui l’hauria de proporcionar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valoreu la dificultat de complimentar aquest informe 
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Diagnosi de la situació (indiqueu el que s’ajusti més a la vostra situació): 
 
 No ha variat en relació al curs anterior i és satisfactòria 
 Ha  millorat en relació al curs anterior 
 No és satisfactòria i cal introduir canvis 

 
Plans de millora (per exemple, ampliar la informació sobre determinats aspectes, marcar un calendari precís 
de recepció de la informació; etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afegiu qualsevol altre consideració que vulgueu fer en relació a aquest informe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acord 26/2008, de 19 de novembre, pel qual es resol la convocatòria d’ajuts per a l’aprenentatge d’idiomes 
corresponent al curs acadèmic 2007-2008, que tot seguit es transcriu: 
 

Sol·licituds d’ajuts per a l’aprenentatge d’idiomes  
 
Curs acadèmic 2007-2008 

 
Professor sol·licitant Situació contractual 

AJENJO COSP, Marc Lector 

ALBAREDA PIQUER, Guillem Associat 

ÁLVAREZ LÓPEZ, José Manuel Ajudant 

ARRAYÁS MORALES, Isaías Lector 

BADIA PERPINYÀ, Anna TU 

BALBUENA PALACIOS, Leonor Associat 

BALLESPÍ SOLA, Sergi Lector 

BERGÉS SAURA, Laura Associat 

BLANCO PÉREZ, Cristina Associat 

BLASCO MORENO, Anabel Associat 

CAMACHO CASTRO, Juan TU 

CASALS IBÁÑEZ, Albert Ajudant 

CASTELLANOS VILA, Josep Anton TU 

CERVINI PLA, Maria Associat 

CLARIANA MUNTADA, Mercè TU 
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Professor sol·licitant Situació contractual 

(+) COLLADOS CARDONA, Esther Associat A36 

CORONA VILLAVICENCIO, Víctor Manuel Investigador en Formació 

CUCURULL JUAN, Jordi Becari FI contractat 4t any 

CUCURULL JUAN, Jordi Becari FI contractat 4t any 

CHAMARRO LUSAR, Andrés Lector 

DELPRAT OBEAGA, Alejandra Associat 

DIEGO ANDILLA, Ferran Ajudant LUC 

DIEGO ANDILLA, Ferran Ajudant LUC 

DOCAMPO GARCIA, Mª José Associat 

FERNÁNDEZ CÓRDOBA, Cristina Lector 

FUENTES PUJOL, M. Eulàlia CU 

GARCIA COLOMO, Alicia Associat 

GARCIA LÓPEZ, Miquel Àngel Lector 

GARCIA QUEVEDO, Lydia Associat 

GEA LEIVA, María Teresa Lector 

(+) GICH SALADICH, Ignasi Associat 

GOMÀ FREIXANET, Montserrat TU 

GÓMEZ ALEMANY, Isabel CEU 

GONZÁLEZ MONFORT, Neus Associat 

GONZÁLEZ MONFORT, Neus Associat 

(+) GUTIÉRREZ HERRANZ, Rosa Associat 

HUERTA VIÑAS, Fernando Titular emèrit 

JULIÁN GÓMEZ, Esther Lector 

LLAGOSTERA CASAS, Montserrat TU 

MARTÍN CAMPILLO, Abraham Associat 

MASJUAN QUERALT, Pere Associat 

MOLL SÁNCHEZ, Javier Associat 

NAVAS NAVARRO, Susana Titular 

NUSSBAUM CAPDEVILA, Lucile CEU 

ORTIZ GUITART, Anna Titular 

ORTUÑO ROMERO, Anna Agregat 

ORTUÑO ROMERO, Anna Agregat 

PAREDES MARCO, Ferran Associat A46 
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Professor sol·licitant Situació contractual 

(+) PARRA NÚÑEZ, Silvia Associat extern 

(+) PARRA NÚÑEZ, Silvia Associat extern 

PENELO WERNER, Eva Ajudant LUC 

PÉREZ FRANCESCH, Joan Lluís TU 

PUIGDEMONT RODRÍGUEZ, Anna Titular 

RICO BUSQUETS, Albert TEU 

ROBLES MARTÍNEZ, Sergi Agregat 

ROBLES MARTÍNEZ, Sergi Agregat 

(+) ROCA CORREA, David TU 

ROCA SUBIRÀ, Ignasi Ajudant doctor 

ROIG SAGUÉS, Artur Xavier Titular 

SERRA SELLARÈS, Laia Associat 

SOLÀ GUSSINYER, Pere CU 

SOLANAS GARCIA, Montserrat TU 

TAFALLA GONZÁLEZ, Marta Lector 

TARABINI-CASTELLANI CLEMENTE, Aina Ajudant LUC 

TOMAS FOLCH, Marina Titular 

VARGAS PRATS, Maria del Mar Ajudant 

VILLANUEVA GAY, Mercè Titular 

VILELLA MORATÓ, Eduard TU 

YZUEL GIMÉNEZ, María Josefa CU 

 
 
I.5. Junta Electoral General 
 
Resolució de Junta Electoral General, de 7 de novembre de 2008, per la qual es publiquen el censos 
electorals provisionals per a les eleccions a rector o rectora de la UAB del dia 15 de desembre de 2008.  
 
Resolució de Junta Electoral General, de 18 de novembre de 2008, per la qual per la qual es publica la 
proclamació provisional dels resultats de eleccions al Claustre de la UAB del dia 18 de novembre de 2008 
 
Resolució de Junta Electoral General, de 18 de novembre de 2008, per la qual es publiquen el censos 
electorals definitius per a les eleccions a rector o rectora de la UAB del dia 15 de desembre de 2008.  
 
Resolució de Junta Electoral General, de 18 de novembre de 2008, per la qual es publica la proclamació 
provisional de les candidatures per a les eleccions a rector o rectora de la UAB del dia 15 de desembre de 2008.  
 
Resolució de Junta Electoral General, de 21 de novembre de 2008, per la qual per la qual es publica la 
proclamació dels resultats definitius de eleccions al Claustre de la UAB del dia 18 de novembre de 2008 
 
Resolució de Junta Electoral General, de 21 de novembre de 2008, per la qual es publica la proclamació 
definitiva de les candidatures per a les eleccions a rector o rectora de la UAB del dia 15 de desembre de 2008.  
 



BOUAB Núm. 57         Novembre del 2008 

 
 

_____________________________________________________ 33

II. Nomenaments i cessaments 
 
II.1. Facultats i Escoles universitàries 
 
Nomenaments 
 
Resolució del rector, d’11 de novembre de 2008, per la qual es nomena la senyora M. Dolors Masats 
Viladoms coordinadora d’estudis de la diplomatura de Llengües Estrangeres de la Facultat de Ciències de 
l’Educació. 
 
Resolució del rector, d’11 de novembre de 2008, per la qual es nomena el senyor Enric Roca Casas 
vicedegà d’Ordenació Acadèmica de Màsters, Postgraus i de Transferència de Coneixement i Secretari de la 
Facultat de Ciències de l’Educació.  
 
Resolució del rector, d’11 de novembre de 2008, per la qual es nomena la senyora M. Carme Armengol 
Asparo vicedegana d’Ordenació Acadèmica-Grau de la Facultat de Ciències de l’Educació. 
 
Resolució del rector, d’11 de novembre de 2008, per la qual es nomena el senyor Lluís Quintana Trias 
vicedegà d’Economia, Serveis i Relacions Internacionals de la Facultat de Ciències de l’Educació.  
 
Resolució del rector, de 17 de novembre de 2008, per la qual es nomena el senyor José María Sanahuja 
Gavaldà coordinador d’Estudis de la Llicenciatura de Pedagogia de la Facultat de Ciències de l’Educació.  
 
Resolució del rector, de 17 de novembre de 2008, per la qual es nomena la senyora Àngels Campà 
Guillem vicedegana d’Estudiants, Practicum i Promoció de la Facultat de Ciències de l’Educació.  
 
Resolució del rector, de 18 de novembre de 2008, per la qual es nomena la senyora Margarida Teixidor 
Corominas coordinadora general de Practicum de la Facultat de Ciències de l’Educació.  
 
Resolució del rector, de 18 de novembre de 2008, per la qual es nomena el senyor Albert Vancells Farraró 
coordinador de Temes Específics de l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials de Sabadell.  
 
Resolució del rector, de 27 de novembre de 2008, per la qual es nomena el senyor Pere Jordi Fàbregas 
Batlle secretari de la Unitat Docent de Ciències Bàsiques.  
 
Resolució del rector, de 27 de novembre de 2008, per la qual es nomena el senyor Antoni Morros Carulla 
coordinador de la Unitat de Ciències Mèdiques Bàsiques.  
 
 
Cessaments 
 
Resolució del rector, d’11 de novembre de 2008, per la qual el senyor Artur Noguerol Rodrigo cessa com a 
coordinador d’estudis de la Diplomatura de Llengües Estrangeres de la Facultat de Ciències de l’Educació. 
 
Resolució del rector, d’11 de novembre de 2008, per la qual la senyora Àngels Campà Guillem cessa com 
a vicedegana de Promoció, Estudiants i Internacionalització de la Facultat de Ciències de l’Educació.   
 
Resolució del rector, d’11 de novembre de 2008, per la qual el senyor Enric Roca Casas cessa com a 
vicedegà de Relacions Institucionals i Secretari de la Facultat de Ciències de l’Educació.   
 
Resolució del rector, de 17 de novembre de 2008, per la qual la senyora Cristina Laborda Molla cessa com 
a coordinadora de Titulació de la Llicenciatura de Pedagogia de la Facultat de Ciències de l’Educació.  
 
Resolució del rector, d’11 de novembre de 2008, per la qual el senyor Jordi Deulofeu Piquet cessa com a 
vicedegà d’Ordenació Acadèmica-Postgrau i Projectes Estratègics de la Facultat de Ciències de l’Educació.  
 
Resolució del rector, de 18 de novembre de 2008, per la qual la senyora Montserrat Oller Freixa cessa com 
a coordinadora de Practicum de la Facultat de Ciències de l’Educació.  
 
Resolució del rector, de 18 de novembre de 2008, per la qual la senyora Lidia Andrés Delgado cessa com a 
coordinadora de Temes Específics de l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials de Sabadell.   
 
Resolució del rector, de 18 de novembre de 2008, per la qual la senyora M. Lourdes Molina Simó cessa 
com a adjunta al Vicedeganat de Relacions Institucionals de la Facultat de Ciències de l’Educació.   
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Resolució del rector, de 18 de novembre de 2008, per la qual el senyor Pere Jordi Fàbregas Batlle cessa 
com a secretari de la Unitat Docent de Ciències Mèdiques Bàsiques. 
 
Resolució del rector, de 18 de novembre de 2008, per la qual la senyora M. Josefa Sabrià Pau cessa com a 
coordinadora de la Unitat Docent de Ciències Mèdiques Bàsiques.   
 
 
II.2. Departaments 
 
Nomenaments 
 
Resolució del rector, de 10 de novembre de 2008, per la qual es nomena la senyora Olga Paz Torres 
coordinadora d’Estructures del Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques.  
 
Resolució del rector, de 10 de novembre de 2008, per la qual es nomena la senyora M. Carmen Bevia 
Baeza coordinadora de Tercer Cicle del Departament d’Economia i d’Història Econòmica.  
 
Resolució del rector, de 10 de novembre de 2008, per la qual es nomena la senyora Encarnación Bodelón 
González coordinadora de la Unitat de Filosofia del Dret del Departament de Ciència Política i de Dret Públic. 
 
Resolució del rector, d’11 de novembre de 2008, per la qual es nomena la senyora Sara Rovira Esteva 
coordinadora de Recerca del Departament de Traducció i d’Interpretació.   
 
Resolució del rector, d’11 de novembre de 2008, per la qual es nomena el senyor Francisco José Juan 
Martínez Fernández coordinador de Tercer Cicle i coordinador d’Estudis de Doctorat del Departament de 
Geologia.  
 
Resolució del rector, d’11 de novembre de 2008, per la qual es nomena el senyor Albert Rico Busquets 
coordinador de la Unitat de Ciències de l’Educació del Departament de Filologia Catalana.   
 
Resolució del rector, d’11 de novembre de 2008, per la qual es nomena la senyora Pilar Orero Clavero 
coordinadora de Doctorat del Departament de Traducció i d’Interpretació.  
 
Resolució del rector, d’11 de novembre de 2008, per la qual es nomena el senyor Wilhelm Neunzig Serra 
coordinador del Departament de Traducció i d’Interpretació.  
 
Resolució del rector, de 18 de novembre de 2008, per la qual es nomena la senyora Inmaculada Ponte 
Marull coordinadora de la Unitat de Bioquímica de Biociències del Departament de Bioquímica i Biologia 
Molecular.  
 
Resolució del rector, de 18 de novembre de 2008, per la qual es nomena el senyor Albert Branchadell 
Gallo coordinador de la Unitat de Traducció i d’Interpretació del Departament de Filologia Catalana.  
 
 
Cessaments 
 
Resolució del rector, de 10 de novembre de 2008, per la qual la senyora Montserrat Peretó García cessa 
com a coordinadora d’Estructures del Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques.  
 
Resolució del rector, de 10 de novembre de 2008, per la qual la senyora Anna Maria Aubanell Jubany 
cessa com a coordinadora de Tercer Cicle del Departament d’Economia i d’Història Econòmica.   
 
Resolució del rector, de 10 de novembre de 2008, per la qual la senyora Mercedes García Arán cessa com 
a coordinadora de la Unitat de Dret Penal del Departament de Ciència Política i de Dret Públic.  
 
Resolució del rector, d’11 de novembre de 2008, per la qual el senyor Ricard Martínez Ribas cessa com a 
coordinador de Tercer Cicle del Departament de Geologia.   
 
Resolució del rector, d’11 de novembre de 2008, per la qual el senyor Wilhelm Neunzig Serra cessa com a 
coordinador de Recerca del Departament de Traducció i d’Interpretació.  
 
Resolució del rector, d’11 de novembre de 2008, per la qual el senyor Artur Noguerol Rodrigo cessa com a 
coordinador d’estudis de la Diplomatura de Llengües Estrangeres de la Facultat de Ciències de l’Educació. 
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Resolució del rector, d’11 de novembre de 2008, per la qual el senyor  Lluís Quintana Trias cessa com a 
coordinador de la Unitat de Ciències de l’Educació del Departament de Filologia Catalana.  
 
Resolució del rector, d’11 de novembre de 2008, per la qual la senyora Sara Rovira Esteva cessa com a 
coordinadora d’Afers Institucionals del Departament de Traducció i d’Interpretació.    
 
Resolució del rector, d’11 de novembre de 2008, per la qual la senyora Lucía Molina Martínez cessa com a 
coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Traducció i d’Interpretació.    
 
Resolució del rector, de 18 de novembre de 2008, per la qual el senyor Jaume Farrés Vicén cessa com a 
coordinador de la Unitat de Bioquímica de Biociències del Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular.  
 
Resolució del rector, de 18 de novembre de 2008, per la qual el senyor Joaquim Martí Mainar cessa com a 
coordinador de la Unitat de Traducció i d’Interpretació del Departament de Filologia Catalana.  
 
 
II.3. Instituts universitaris 
 
Nomenaments 
 
Resolució del rector, de 27 de novembre de 2008, per la qual es nomena el senyor Joan Xavier Comella 
Carnicé director de l’Institut de Neurociències.  
 
 
Cessaments 
 
Resolució del rector, de 27 de novembre de 2008, per la qual el senyor José Rodríguez Álvarez cessa com 
a director de l’Institut de Neurociències.  
 
 
III. Convenis 
 
III.1. Marcs de col·laboració 
 
Conveni de 7 de juliol de 2008 entre la UAB i el Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E. de Portugal, per 
emmarcar i coordinar l'actuació de la Unitat de Primera Infància del Departament de Psiquiatria de la  Infància i 
de l’adolescència del Centro i de la UAB en assessoraments, intercanvis d'informació en els camps acadèmics i 
d'investigació. 
 
Conveni de 12 de novembre de 2008 entre la UAB i l’Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), per 
a la concreció dels procediments i les condicions del personal acadèmic de la UAB que s'incorpora a l'IBEI com a 
investigador. 
 
Conveni de 12 de novembre de 2008 entre la UAB i el Centre d'Art i Natura de Farrera, per a la cessió a la 
UAB d'espais per a la realització de treballs artístics i científics per al professorat i el personal investigador de la 
universitat. 
 
Conveni de 19 de novembre de 2008 entre la UAB i Nanjing University (NJU) de la Xina, per a establir el 
marc de cooperació per a l'ensenyament i recerca en el camp de l'educació. 
 
Conveni de 27 de novembre de 2008 entre la UAB i University of Alexandria, per a facilitar qualsevol tipus 
d'intercanvi i iniciatives de cooperació en les àrees de l'ensenyament, la recerca i l'extensió universitària. 
 
per establir el marc de col·laboració en matèria institucional, acadèmica, de investigació, econòmica i cultural. 
 
 
III.2. Específics 
 
Conveni de 2 de gener de 2008 entre la UAB i l’Associació d'Amics de la UAB, per a l’establiment de les 
condicions del manteniment de la contribució econòmica de la UAB a l'Associació i previsió de pròrroga de les 
estipulacions de caràcter organitzatiu previstes al conveni subscrit per les parts en data 15 de gener de 2001. 
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Conveni de 18 de febrer de 2008 entre la UAB i el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la 
Generalitat de Catalunya, per a la cessió amb caràcter gratuït dels materials didàctics elaborats que faciliten 
l'aprenentatge virtual de l'anglès, en tots els nivells creats, elaborats per a l'oferta docent no presencial de 
llengua anglesa del programa de formació en terceres llengües a la Universitat. 
 
Addenda de 30 de juny de 2008 entre la UAB i el Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial 
(CIDEM), al conveni específic de data 2 de juny de 2006, per establir els compromisos i les aportacions 
d'ambdues parts per a l'any 2008. 
 
Conveni d’1 de setembre de 2008 entre la UAB i el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), per a la 
realització d'accions docents en el marc del Màster Oficial en Patrimoni Artístic a Catalunya. Impartició del 
mòdul "Estudi integral de l'obra d'art i dels processos creatius: aplicació a les col·leccions del MNAC". 
 
Conveni de 22 de setembre de 2008 entre la UAB i el Departament d'Educació de la Generalitat de 
Catalunya, per a la celebració a la Facultat de Dret d'una simulació de judicis entre estudiants de batxillerat de 
diferents instituts de Catalunya. 
 
Conveni de 29 de setembre de 2008 entre la UAB, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya (AQU Catalunya) i el Centre Municipal Escola Massana, per a l’avaluació del centre Municipal Escola 
Massana dins del Programa d'avaluació institucional dels centres adscrits (o vinculats) a les universitats 
catalanes. 
 
Conveni de 20 d’octubre de 2008 entre la UAB i l’Institut Municipal d'Acció Cultural-Ajuntament de Mataró, 
per al desenvolupament del projectes de recerca: "Poblament rural en el territori suburbà de la ciutat romana 
d'Iluro (Hispania Tarraconensis). Segles I-VI dC" i realització d'excavacions arqueològiques al jaciment de la 
vil·la romana de la Torre Llauder. 
 
Conveni de 21 d’octubre de 2008 entre la UAB i la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats 
(ICREA), per a l’organització de la ICREA Conference on Science and Society in the Crown of Aragon: The 
Vernacularisation of Knowledge and the Shaping of a European Linguistic Identities in the Age of Llull and 
Eiximenis. 
 
Addenda de 22 d’octubre de 2008 entre la UAB i la Fundació Privada Institut Català de Nanotecnologia 
(ICN), al conveni específic de data 2 de juny de 2006 per a la modificació del conveni signat en data 29 de 
febrer de 2008, per a l'ocupació d'uns espais per a la instal·lació i utilització d'un mòdul prefabricat. 
 
Conveni de 8 de novembre de 2008 entre la UAB i Japan Foundation (Japò), per a la realització del 
Proficiency en llengua japonesa de l’any 2008. 
 
Conveni de 10 de novembre de 2008 entre la UAB i l’Associació d'Amics de la UAB, pel qual la UAB cedeix 
l'ús dels espais de la primera planta de la "Torre Vila-Puig", de manera gratuïta com a seu social de l'Associació 
d'Amics de la UAB. 
 
Conveni d’11 de novembre de 2008 entre la UAB i Barcelona Graduate School of Economics (GSE), per a 
l’adscripció de la Fundació Barcelona Graduate School of Economics (GSE) com a Institut Universitari de 
Recerca. 
 
Conveni de 19 de novembre de 2008 entre la UAB i el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya 
(CBUC), per a la utilització de l'equipament GEPA (Garantia d'Espai per a la Preservació de l'Accés). 
 
 
 
IV. Convocatòries i resolucions de places 
 
IV.1. Personal docent i investigador 
 
Convocatòries 
 
Resolució del rector de 29 d'octubre de 2008, per la qual es convoquen concursos d'accés a cossos de 
funcionaris docents universitaris (DOGC núm. 5268 de 28 de novembre de 2008). 
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Resolucions 
 
Resolució del rector de 20 d'octubre de 2008, per la qual es nomena la senyora Anna Maria Aubanell 
Jubany professora titular d'universitat (DOGC núm. 5252 de 6 de novembre de 2008). 
 
Resolució del rector de 22 d'octubre de 2008, per la qual es nomena el senyor Jorge Ramon López Olvera 
professor titular d'universitat (DOGC núm. 5252 de 6 de novembre de 2008). 
 
Resolució del rector de 22 d'octubre de 2008, per la qual es nomena el senyor Miguel Sabrià Leal com a 
catedràtic d'universitat (DOGC núm. 5252 de 6 de novembre de 2008). 
 
Resolució del rector de 22 d'octubre de 2008, per la qual es nomena la senyora Maria Sodupe Roure 
catedràtica d'universitat (DOGC núm. 5252 de 6 de novembre de 2008). 
 
Resolució del rector de 27 d'octubre de 2008, per la qual es nomena el senyor Josep Maria Figueres 
Artigues professor titular d'universitat (DOGC núm. 5259 de 17 de novembre de 2008). 
 
Resolució del rector de 28 d'octubre de 2008, per la qual es nomena la senyora Susana Navas Navarro 
catedràtica d'universitat (DOGC núm. 5259 de 17 de novembre de 2008).. 
 
Resolució del rector de 30 d'octubre de 2008, per la qual s'integren professors titulars d'escola 
universitària al cos de professors titulars d'universitat (DOGC núm. 5259 de 17 de novembre de 2008). 
 
Resolució del rector de 3 de novembre de 2008, per la qual es nomena el senyor Antonio Teixell Càcharo 
catedràtic d'universitat (DOGC núm. 5268 de 28 de novembre de 2008) 
 
Resolució del rector de 4 de novembre de 2008, per la qual es nomena el senyor José Àlvarez Sabín 
professor titular d'universitat (DOGC núm. 5268 de 28 de novembre de 2008) 
 
Resolució del rector de 5 de novembre de 2008, per la qual es nomena el senyor Evaristo Feliu Frasnedo 
catedràtic d'universitat (DOGC núm. 5268 de 28 de novembre de 2008) 
 
Resolució del rector de 6 de novembre de 2008, per la qual es nomenen professors titulars d'universitat 
(DOGC núm. 5268 de 28 de novembre de 2008) 
 
Resolució del rector de 6 novembre de 2008, per la qual es nomenen professors titulars d'universitat 
(DOGC núm. 5268 de 28 de novembre de 2008) 
 
Resolució del rector de 7 de novembre de 2008, per la qual es nomena la senyora Montserrat Estorch 
Cabrera professora titular d'universitat (DOGC núm. 5268 de 28 de novembre de 2008) 
 
 
IV.2. Personal d’administració i serveis 
 
Convocatòries 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 7 de novembre de 2008, 
per la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de tècnic/a superior de gestió de dades, 
amb destinació a Gestió de Dades de l’Àrea de Gestió de la Recerca. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 7 de novembre de 2008, 
per la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de tècnic/a superior, amb destinació a 
Comunicació de l’Àrea de Comunicació i de Promoció.   
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, d’11 de novembre de 2008, 
per la qual s’anuncia una convocatòria pública per a cobrir una plaça de tècnic/a superior de formació i 
orientació professional per a doctors, amb destinació a l’Escola de Postgrau.  
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 12 de novembre de 2008, 
per la qual s’anuncia una convocatòria pública per a cobrir una plaça de lletrat/ada, amb destinació al Gabinet 
Jurídic. 
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Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 17 de novembre de 2008, 
per la qual s’anuncia una convocatòria pública de contractació temporal per a cobrir una plaça de tècnic/a de 
selecció, amb destinació a l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 17 de novembre de 2008, 
per la qual s’anuncia una convocatòria pública per a cobrir la plaça de cap d’oficina, amb destinació a l’Oficina 
de Promoció Econòmica i Compres de la Vicegerència d’Economia. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 18 de novembre de 2008, 
per la qual s’anuncia una convocatòria pública per a cobrir la plaça de tècnic superior, amb destinació a 
Comunicació de l’Àrea de Comunicació i de Promoció. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 26 de novembre de 2008, 
per la qual s’anuncia una convocatòria pública per a cobrir substitucions de tècnic/a de suport informàtic, amb 
destinació al Servei d’Informàtica Distribuïda. 
 
 
Resolucions 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 5 de novembre de 2008, 
per la qual s’anuncia el resultat de la convocatòria interna a per a cobrir quatre places d’auxiliar 
administratiu/iva, que es detallen a continuació: 
 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 5 de novembre de 2008, 
per la qual s’atorga a la senyora Eleonora Alexandra Vraciu la plaça de professora d’anglès, amb destinació al 
Servei de Llengües. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 11 de novembre de 2008, 
per la qual es declara desert el concurs intern per a cobrir la plaça de tècnic/a superior de formació i orientació 
professional per a doctors, amb destinació a l’Escola de Postgrau. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 11 de novembre de 2008, 
per la qual es declara desert el concurs intern per a cobrir la plaça de lletrat/ada, amb destinació al Gabinet 
Jurídic. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 11 de novembre de 2008, 
per la qual es declara desert el concurs intern per a cobrir la plaça de gestor/a de recursos de documentals, 
amb destinació a la Unitat Tècnica i de Projectes del Servei de Biblioteques. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 13 de novembre de 2008, 
per la qual s’atorga a la senyora Anna Villanueva Lázaro la plaça de cap del Suport Logístic i Punt d’Informació, 
amb destinació a l’Administració del Rectorat. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 14 de novembre de 2008, 
per la qual s’atorga a la senyora Eulàlia Amadas Simon la plaça de tècnic/a superior d’estudis, amb destinació al 
Gabinet Tècnic - Gabinet del Rectorat. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 17 de novembre de 2008, 
per la qual es declara desert el concurs intern per a cobrir la plaça de tècnic/a superior, amb destinació a 
Comunicació - Àrea de Comunicació i de Promoció. 
 
 
 

Plaça Destinació Adjudicació 

A Gestió acadèmica de la Facultat de Dret Senyor Ernest-Pere Parellada Torres 

B Gestió acadèmica de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Senyora María Dolores García Lucena 

C Gestió acadèmica de la Facultat de Traducció i d’Interpretació Senyora Meritxell Font Calpe 

D Gestió acadèmcia de la Facultat de Ciències de l’Educació Senyora Patricia Ruiz Antequera 
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Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 21 de novembre de 2008, 
per la qual s’atorga al senyor Juan José Rodríguez Guerra la plaça de tècnic/a de suport informàtic, amb 
destinació al Suport Informàtic de l’Escola d’Enginyeria-Administració de Centre de l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria (Plaça B). 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 27 de novembre de 2008, 
per la qual es declara desert el concurs intern per a cobrir la plaça de tècnic/a especialista de laboratori, amb 
destinació a la Sala de Dissecció i Osteoteca – Departament de Ciències Morfològiques (Administració de centre 
de Medicina). 
 
 
V. Disposicions d’interès per a la UAB 
 
V.1. Estatals 
 
Resolució de 9 d'octubre de 2008, de l'Instituto de Salud Carlos III, de declaració de crèdits disponibles 
de la convocatòria ajudes de l'Acció estratègica en Salut, en el marc del Pla Nacional d'I+D+i 2008-2011; Línia 
de Projectes d'Investigació; Subprograma de Projectes d'Investigació Clínica no Comercial amb Medicaments 
d'Ús Humà (BOE núm. 264 d’1 de novembre de 2008). 
 
Resolució de 23 d'octubre de 2008, de la Presidència de la Agència Estatal Consell Superior 
d'Investigacions Científiques, de correcció d'errors de la de 18 de setembre de 2008, per la qual es 
convoquen ajudes del subprograma JAE-predoc, per al desenvolupament de tesi doctorals de l'any 2008, en el 
programa Junta per a l'Ampliació de Estudis BOE núm. 264 d’1 de novembre de 2008). 
 
Resolució de 10 d'octubre de 2008, de la Presidència de l'Agència Espanyola de Cooperació 
Internacional per al Desenvolupament, d'adjudicació parcial de les ajudes de convocatòria oberta i 
permanent per a activitats de cooperació i ajuda al desenvolupament, corresponents al segon procediment de 
l'any 2008 (BOE núm. 266 de 4 de novembre de 2008). 
 
Resolució de 17 d'octubre de 2008, de la Secretaria d'Estat d'Universitats, per la qual es corregeixen 
errors de la de 5 d'agost de 2008, per la qual es concedeixen ajudes per a la mobilitat d'estudiants universitaris 
«Séneca» para el curs acadèmic 2008-2009 (BOE núm. 267 de 5 de novembre de 2008). 
 
Anunci de la Universitat Autònoma de Barcelona sobre pèrdua de títol de Diplomada en Ciències 
Empresarials (BOE núm. 269 de 7 de novembre de 2008). 
 
Resolució de 17 d'octubre de 2008, de la Presidència de l'Agència Espanyola de Cooperació 
internacional per al Desenvolupament, per la qual es concedeixen ajudes de la convocatòria de lectorats 
MAEC-AECI en universitats estrangeres per al curs acadèmic 2008/2009 (BOE núm. 270 de 8 de novembre de 
2008). 
 
Ordre ESD/3201/2008, de 29 d'octubre, per la qual es convoquen beques de formació en 
investigació i innovació educativa, documentació i informàtica en el Centre d'Investigació i Documentació 
Educativa (BOE núm. 270 de 8 de novembre de 2008). 
 
Resolució de 22 d'octubre de 2008, de la Secretària d'Estat d'Universitats, per la qual s'amplia el crèdit 
disponible per a finançar el subprograma d'investigació aplicada col·laborativa, inclòs en la convocatòria de 
l'any 2008, per a la concessió de les ajudes del Programa Nacional de Projectes d'Investigació Aplicada en el 
marc del Pla Nacional d'Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica, 2008-2011 (BOE 
núm. 271 de 10 de novembre de 2008). 
 
Resolució de 29 d'octubre de 2008, de la Presidència de l'Agència Estatal Consell Superior 
d'Investigacions Científiques, per la qual es convoquen beques d'introducció a la investigació per a 
estudiants universitaris, en el marc del Programa Junta per a l'Ampliació d'Estudis (BOE núm. 271 de 10 de 
novembre de 2008). 
 
Resolució de 20 d'octubre de 2008, de la Secretaria d'Estat d'Universitats, per la qual es concedeix 
l'Esment de Qualitat als estudis de doctorat de les universitats espanyoles per al curs acadèmic 2008-2009  
(BOE núm. 273 de 12 de novembre de 2008). 
 
Resolució de 20 d'octubre de 2008, de la Secretaria d'Estat d'Universitats, per la qual es concedeixen 
ajudes per a la mobilitat d'estudiants universitaris «Séneca» para el curs acadèmic 2008-2009 (BOE núm. 273 
de 12 de novembre de 2008). 
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Resolució de 22 d'octubre de 2008, de la Direcció general d'Universitats, per la qual es concedeixen els 
premis del XXI Certamen Joves Investigadors 2008 (BOE núm. 273 de 12 de novembre de 2008). 
 
Ordre EHA/3244/2008, de 10 de novembre, sobre índexs de preus de mà d'obra i materials corresponents 
als mesos d'abril, maig i juny de 2008, aplicables a la revisió de preus de contractes de les Administracions 
Públiques (BOE núm. 274 de 13 de novembre de 2008). 
 
Resolució de 10 de novembre de 2008, de la Secretaria General de Comerç Exterior, per la qual es 
convoquen per a l'any 2009, beques d'especialització en control analític de qualitat de productes objecte de 
comerç exterior (BOE núm. 273 de 12 de novembre de 2008). 
 
Reial decret 1663/2008, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Pla estadístic nacional 2009-2012 (BOE núm. 
276 de 15 de novembre de 2008). 
 
Resolució de 5 de novembre de 2008, de la Direcció general de Treball, per la qual es publica la relació 
de festes laborals per a l'any 2009 (BOE núm. 276 de 15 de novembre de 2008). 
 
Resolució de 23 d'octubre de 2008, de la Secretaria d'Estat d'Universitats, per la qual es publica l'Acord 
de Consell de Ministres de 17 d'octubre de 2008, pel qual s’estableix el caràcter oficial de determinats títols de 
Grau i la seva inscripció en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (BOE núm. 276 de 15 de novembre de 
2008). 
 
Reial decret 1791/2008, de 3 de novembre, sobre la declaració de reparació i reconeixement personal a 
qui van patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la Dictadura (BOE núm. 277 de 17 de novembre de 
2008). 
 
Resolució de 31 d'octubre de 2008, de l'Institut de Seguretat i Higiene en el Treball, de concessió de 
subvencions per a projectes d'investigació, desenvolupament i innovació en matèria de prevenció de riscos 
laborals, convocades per Resolució de 8 d'agost de 2007 (BOE núm. 277 de 17 de novembre de 2008). 
 
Resolució de 27 d'octubre de 2008, de la Direcció general de Política i Indústries Culturals, per la 
qual es convoquen beques d'especialització en activitats i matèries de la competència de les institucions 
culturals dependents del Ministeri de Cultura, i del Col·legi d'Espanya a París, corresponents a l'any 2009 (BOE 
núm. 277 de 17 de novembre de 2008). 
  
Resolució de 24 d'octubre de 2008, de la Secretaria d'Estat d'Universitats, per la qual es convoquen 
subvencions a associacions juvenils i a federacions i confederacions d'estudiantes d'àmbit nacional l'àmbit del 
qual d'actuació sigui la universitat (BOE núm. 277 de 17 de novembre de 2008). 
 
Reial decret 1793/2008, de 3 de novembre, pel qual es modifica el Reglament de l'Impost sobre 
Societats, aprovat pel reial decret 1777/2004, de 30 de juliol (BOE núm. 278 de 18 de novembre de 2008). 
 
Resolució de 30 d'octubre de 2008, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es 
corregeixen errors de la de 8 de maig de 2008 en la qual es publicaven les ajudes i subvencions concedides en 
el primer trimestre de 2008 i per la qual s'ordena la publicació de les ajudes i subvencions concedides en el 
tercer trimestre de 2008 (BOE núm. 280 de 20 de novembre de 2008). 
 
Resolució de 5 de novembre de 2008, de la Presidència de l'Agència Estatal Consell Superior 
d'Investigacions Científiques, per la qual es convoca concurs d'investigadors amb grau de doctor, 
mitjançant contracte en pràctiques, en el marc del programa Junta per a l'Ampliació d'Estudis (BOE núm. 280 
de 20 de novembre de 2008). 
 
Resolució de 24 d'octubre de 2008, de la Presidència de l'Agència Estatal Consell Superior 
d'Investigacions Científiques, per la qual es concedeixen ajudes per al desenvolupament de tesis doctorals 
(BOE núm. 281 de 21 de novembre de 2008). 
 
Resolució de 21 d'octubre de 2008, de la Secretaria d'Estat d'Universitats, per la qual es corregeixen 
errors de la de 15 de juliol de 2008, per la qual es concedeixen ajudes per a la mobilitat d'estudiantes en 
estudis de doctorat amb Esment de Qualitat per al curs 2007-2008 (BOE núm. 281 de 21 de novembre de 
2008). 
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Resolució de 11 de novembre de 2008, de la Presidència de la Comissió Nacional Avaluadora de 
l'Activitat Investigadora, per la qual s'estableixen els criteris específics en cadascun dels camps d'avaluació 
(BOE núm. 282 de 22 de novembre de 2008). 
 
Resolució de 12 de novembre de 2008, de la Secretaria d'Estat d'Universitats, per la qual es fixa el 
procediment i termini de presentació de sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora a la Comissió 
Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora (BOE núm. 282 de 22 de novembre de 2008). 
 
Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als 
ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques 
espanyoles (BOE núm. 283 de 24 de novembre de 2008). 
 
Resolució de 13 de novembre de 2008, de la Presidència del Consell de Coordinació Universitària, 
per la qual es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Professors Titulars d'Universitat, àrea de 
coneixement de Psicologia Evolutiva i de l'Educació, per a concórrer a concursos d'accés a cossos docents 
universitaris (BOE núm. 284 de 25 de novembre de 2008). 
 
Resolució de 7 de novembre de 2008, de la Secretaria d'Estat d'Universitats, per la qual s'adjudiquen 
subvencions destinades a la preparació de les propostes de nous plans d'estudis, dintre del procés d'adaptació a 
l'Espai Europeu d'Educació Superior  (BOE núm. 285 de 26 de novembre de 2008). 
 
Resolució de 28 d'octubre de 2008, de la Secretaria General del Consell de Coordinació 
Universitària, per la qual es publica l'Acord del Consell d'Universitats pel qual s'eximeix a diversos doctors dels 
requisits establerts en l'article 60 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, per a 
participar en les proves d'acreditació nacional per al Cos de Catedràtics d'Universitat (BOE núm. 286 de 27 de 
novembre de 2008). 
 
Resolució de 11 de novembre de 2008, de la Secretaria d'Estat d'Educació i Formació, per la qual 
s'adjudiquen els Premis Nacionals de Fi de Carrera d'Educació Universitària corresponents al curs acadèmic 
2006-2007 (BOE núm. 286 de 27 de novembre de 2008). 
 
Resolució de 4 de novembre de 2008, de la Secretaria d'Estat d'Universitats, per la qual s'efectua la 
convocatòria corresponent a l'any 2008, de concessió de subvencions del Subprograma de Suport a la Funció 
Transferència en Centres d'Investigació (Subprograma OTRI) del Programa Nacional de Transferència 
Tecnològica, Valorització i Promoció d'Empreses de Base Tecnològica, en el marc del Pla Nacional d'Investigació 
Científica, Desenvolupament i Innovació 2008-2011 (BOE núm. 286 de 27 de novembre de 2008). 
 
 
V.2. Autonòmiques 
 
Resolució IUE/3205/2008, de 22 d'octubre, del Departament d’Innovació. Universitats i Empresa, 
per la qual es fa pública la designació de membres representatius del Parlament de Catalunya als consells 
socials de les universitats de Barcelona, Autònoma de Barcelona, Politècnica de Catalunya, Pompeu Fabra, 
Lleida i Rovira i Virgili (DOGC núm. 5249 de 3 de novembre de 2008). 
 
Ordre IUE/457/2008, de 27 d'octubre, del Departament d’Innovació. Universitats i Empresa, per la 
qual es convoquen beques de col·laboració per al 2009 per dur a terme estudis relacionats amb els diferents 
àmbits d'actuació del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa i tasques d'assistència i suport a les 
activitats departamentals (DOGC núm. 5250 de 4 de novembre de 2008). 
 
Ordre VCP/460/2008, de 28 d'octubre, del Departament de la Vicepresidència, de creació dels premis 
Pompeu Fabra (DOGC núm. 5251 de 5 de novembre de 2008). 
 
Correcció d’errada a la Resolució IUE/3000/2008, de 3 d'octubre, de l’ Agència de Gestió d'Ajuts i 
de Recerca, per la qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria de beques i ajuts postdoctorals dins del 
programa Beatriu de Pinós (BP-DGR) 2008 (DOGC núm. 5237, pàg. 75294, de 16.10.2008) (DOGC núm. 5253 
de 7 de novembre de 2008). 
 
Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern (DOGC núm. 5256 de 12 
de novembre de 2008). 
 
Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (DOGC núm. 5256 de 12 de novembre 
de 2008). 
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Resolució de 3 de novembre de 2008, del Consell Consultiu de la Generalitat, per la qual es fa pública 
la convocatòria de beques per realitzar estudis de postgrau a universitats catalanes en el marc del programa 
CEFCCA (DOGC núm. 5261 de 19 de novembre de 2008). 
 
Resolució IUE/3485/2008, de 10 de novembre, de l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de 
Recerca, per la qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels 
grups de recerca per a l'any 2009 (SGR-DGR) (DOGC núm. 5265 de 25 de novembre de 2008). 
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