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I.1. Consell de Govern 
 
Acord 10/2008, de 18 d'abril, pel qual s'acorda aprovar la convocatòria del Programa de premis a 
l'excel·lència investigadora, que tot seguit es transcriu: 
 

Convocatòria del Programa de premis a l'excel·lència investigadora 
 
 

“Peer and recruiter review is an excellent way to evaluate the quality of a university at any level. 
 You need smart people to recognize smart people.” 

 
 
La Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb la seva voluntat de consolidar-se com una universitat 
capdavantera en recerca, vol reconèixer l’activitat de recerca de major qualitat i estimular la millora de les 
investigacions científiques que realitzen els grups de recerca del campus. Amb aquesta finalitat, el Consell de 
Govern, seguint les línies estratègiques aprovades al claustre del 21 de novembre de 2007, acordà en sessió 
del 31 de gener de 2008, la creació del Programa de Premis a l’Excel·lència Investigadora (PREI_2008). 
 
1. Objecte 
 
Premiar i reconèixer les millors contribucions científiques realitzades per investigadors de la UAB, així com 
incentivar la realització d’investigacions punteres, d’excel·lència, als departaments, instituts i centres de recerca 
de la UAB. 
 
2. Tipus i nombre de Premis 
 
Es premien els 6 millors treballs de recerca publicats al llarg dels dos darrers anys (2006 i 2007) en cadascun 
dels àmbits del coneixement (ciència, tecnologia, salut, humanitats i ciències socials).  
 
3. Dotació econòmica dels Premis 
 
En total s’atorgaran 24 premis de 6.000€ cadascú. 
 
4. Tipus i nombre d’obres que poden presentar-se 
 
Es pot presentar qualsevol treball de recerca publicat (article, capítol de llibre, llibre ó monografies en qualsevol 
format o suport) en els dos darrers anys, que suposi una aportació original i valuosa dintre del seu 
corresponent àmbit del coneixement (segons el manual de Frascati) i del qual, al menys, un autor sigui 
membre actualment del PDI de la UAB. 
 
Al ser premis a l’excel·lència per resultats de producció investigadora publicada, els treballs que es presentin 
(“obres” a partir d’aquest punt) hauran de ser d’especial qualitat, dins de la producció de la seva àrea. 
 
Cada investigador de la UAB podrà presentar a concurs una sola obra. 
 
Es podran presentar obres d’autoria col·lectiva, sempre i quan un/a dels/de les autors/es compleixi el requisit 
de ser membre del PDI de la UAB. El premi serà atorgat a l’obra presentada independentment del nombre 
d’autors UAB que la signin. 
 
Les obres podran ser en format paper o electrònic. 
 
Totes les obres presentades hauran d’estar convenientment signades apareixent la filiació a la UAB de l’autor 
que es presenta a aquesta convocatòria. 
 
En aquesta primera convocatòria i excepcionalment s’inclouran aquelles obres que han sortit publicades els dos 
darrers anys (2006-2007), mentre que per a properes convocatòries, s’inclouran obres publicades només l’any 
anterior a la convocatòria. 
 
5. Documentació a presentar pels candidats 
 
Les sol·licituds s’hauran de presentar emplenant l’imprès normalitzat de sol·licitud, que constarà de les 
següents parts: 

http://www.recerca.uab.es/convocatories/docs/manual_frescatti.pdf
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A. Obra presentada al premi en format digital. En cas d’obres en format paper, s’adjuntaran en format digital. 
En el cas de llibres, presentar en format digital un dels seus capítols més rellevants. Sigui quin sigui el suport 
en que s’hagi publicat l’obra, caldrà enviar-la en suport digital a l’adreça a.gestio.recerca@uab.cat. 
 
B. Full de dades generals de la persona sol·licitant (autor) i dades de referència de l’obra, que constarà de: 
dades sobre l’editorial i trets que expliquin la rellevància i impacte que representa en l’àmbit de coneixement, 
així com els indicadors de qualitat i d’excel·lència del treball. 
 
6. Criteris i procediment de selecció  
 
La selecció dels treballs guardonats es farà atenent exclusivament al seu valor científic i al seu impacte en el 
progrés del seus respectius àmbits del coneixement. Es valoraran aspectes tals com el caràcter innovador del 
plantejament o de la hipòtesi, les innovacions metodològiques, i la transcendència i impacte dels resultats. 
 
La Comissió d’Investigació serà la responsable del procés de selecció. Amb aquesta finalitat es nomenaran 
quatre comitès de selecció, un per cada àmbit,  cadascú format per 4 persones, distribuïts de la següent forma: 

• La Vicerectora d’Investigació qui presidirà els comitès. 
• Un membre de la Comissió d’Investigació. 
• Dos científics de reconegut prestigi externs a la UAB, proposats també per la Comissió d’Investigació. 

 
Cada comitè fixarà uns criteris de valoració de les obres i farà una proposta a la Comissió d’Investigació que 
inclourà els motius de la selecció i el valor dels treballs escollits, perquè aquesta la validi i ratifiqui.  
 
7. Calendari de recepció de sol·licituds, avaluació i aprovació definitiva 
 
El període per recepció de sol·licituds serà del 30 d’abril al 30 de maig de 2008. 
 
L’avaluació de les obres es farà durant el mes de juny de 2008.  
 
La Comissió d’Investigació aprovarà durant el segon semestre de 2008 les propostes de cada comitè i elevarà 
una proposta global, dels 24 premis, al Consell de Govern, que haurà de ratificar-la i formalment serà qui farà 
la concessió dels premis. 
 
El lliurament dels premis es farà durant el segon semestre de l’any 2008. 
 
8. Criteris de publicitat d’adjudicació i difusió  
 
El Rector comunicarà als autors la concessió del premi, qui es comprometen a col·laborar en la difusió del seu 
treball científic. El lliurament es realitzarà en un acte públic, en el qual es repartirà també una publicació que 
contindrà els treballs premiats (o un resum, cas de tractar-se de llibres o obres extenses). A la web de la UAB 
es trobarà també la relació de premiats, els treballs guardonats i els motius de la concessió dels premis 
argumentats pels comitès. 
 
Acord 11/2008, de 18 d'abril, pel qual s'acorda: 
 
1. Aprovar la participació de la UAB a l'Associació d'Hospitals Veterinaris Universitaris d'Espanya. 
 
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 12/2008, de 18 d'abril, pel qual s'acorda: 
 
1. Aprovar la participació de la UAB a "Liberated learning consortium" (LLC). 
 
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 13/2008, de 18 d'abril, pel qual s'acorda aprovar el nou tractament de càrrecs acadèmics, que tot 
seguit es transcriu: 
 



BOUAB Núm. 51              Abril del 2008 

 
 

_____________________________________________________ 4

 
Nou tractament de càrrecs acadèmics 

 
Modificació de l’acord del Consell de Govern de 28 de novembre de 2002 que aprova el catàleg de 
càrrecs acadèmics i de gestió, i modificació de l’article 59 del Reglament de Professorat, aprovat per 
la Junta de Govern de 16 de novembre de 1995, i modificat pels acords de 16 de juliol de 1997, 28 
de maig de 1998, 5 de novembre de 1998, 4 de maig de 2001 i 27 de juny de 2002 
 
1. Exposició de motius 
 
D’acord amb els objectius del Pla Director 2006-09 i la constatació de diversos òrgans de govern que calia 
repensar el tractament dels càrrecs de direcció i de gestió, els darrers dos anys s’han estudiat i debatut 
diverses propostes i realitzat diverses simulacions. 
 
A més, en l’àmbit extern i intern, s’han produït canvis normatius que afecten l’actual estructura de càrrecs de la 
UAB: 
 

a. La normativa legal respecte del professorat associat (LOU i Conveni), que modifica la substitució dels 
càrrecs amb reducció de docència, en no poder existir associats irregulars. 
b. La nova reglamentació dels períodes sabàtics de gestió, la introducció del pla de dedicació acadèmica 
individual  (Modap) i el nou format de quadres de comandament. 
c. El model de reconeixement de trams de gestió elaborat per la Generalitat de Catalunya (Document de 
càrrecs de gestió), que cal emprar per imperatiu legal per assignar punts de gestió i recursos econòmics.  

 
Tot plegat obliga a redefinir el tractament dels càrrecs de direcció i de gestió.  
En fer-ho, cal partir de la constatació que: 
 

a. Comparativament, el model de la UAB - pel que fa al nombre de càrrecs i la seva retribució- és força 
diferent del d’altres universitats catalanes i europees. Ningú no disposa de tants “càrrecs” en el pressupost, 
tot i que la remuneració és baixa. Això suposa una distorsió important, en particular ara que la Generalitat 
recompensa la dedicació a la gestió del personal acadèmic. Altrament dit,  molts dels “càrrecs” no tenen, ni 
poden tenir legalment,  reconeixement de punts de gestió. 
 
b. La peculiaritat del model deriva sobretot de la confusió entre càrrecs de direcció, càrrecs de gestió i 
encàrrecs concrets. En agrupar-se els tres conceptes en un únic epígraf i amb un mateix nom, es produeix 
una hipertròfia dels càrrecs i  es fomenta un tractament rígid i homogeni, així com una distribució poc 
precisa de les responsabilitats. A més, es redueix el marge de decisió dels degans i directors de centre i 
dels directors de departament i d’institut  pel que fa als càrrecs de gestió i als encàrrecs. 
 
c. L’atribució de punts de gestió, amb dret a acumular-se fins esdevenir trams reconeguts per la 
Generalitat, ha de separar-se normativament de la capacitat de decisió de la Universitat (nomenament per 
a un càrrec o per a un encàrrec), atès que és la Generalitat qui, d’acord amb un model dinàmic, decideix 
quin tipus de càrrec o encàrrec té dret o no a punts per a trams de gestió, així com el total que atorga i 
retribueix a la universitat. 

 
Per tant, s’opta per establir una distinció clara entre càrrecs de direcció, càrrecs de gestió i encàrrecs, 
quant a responsabilitats, funcions i, en general, drets i deures. Conceptualment, les tres categories quedaran 
definides de la forma següent: 
 
A. Càrrecs de Direcció: Equip de Govern (incloent càrrecs nomenats pel rector com delegats, adjunts o 
comissionats); degans i directors d’escola; i directors de departament i d’instituts propis. 
 
Es tracta de càrrecs unipersonals, segons la definició dels Estatuts i, per tant, amb responsabilitat decisòria 
unipersonal. Tenen reconeixement de dedicació acadèmica per a la gestió (reducció de docència) finançada a 
càrrec del pressupost (fins a 240 hores per a l’Equip de Govern; fins a 180 hores per al degans i directors de 
centre i altres càrrecs assimilats;  fins a 120 hores per als directors de departament, directors d’Instituts propis 
i d’altres càrrecs assimilats),  nomenament del rector, complement econòmic i dret a sabàtic de gestió. Tindran 
dret a punts per a trams de gestió si així ho preveu explícitament  el model de la Generalitat vigent. 
 
B. Càrrecs de gestió: vicedegans / secretaris de centre, coordinadors de titulació, secretaris de departament 
i/o institut,  i/o càrrecs assimilats de centres i departaments / instituts. 
 
Tenen nomenament del rector o del secretari general, a proposta del degà i/o director i complement econòmic. 
No tenen responsabilitat decisòria unipersonal. 



BOUAB Núm. 51              Abril del 2008 

 
 

_____________________________________________________ 5

 
 
D’acord amb el model de la Generalitat, es fixa un nombre de càrrecs mínim per centre i departament. 
 
La resta de càrrecs, a partir del model i dels recursos que s’acordaran cada tres anys entre els deganats / 
departaments i els VR d’Economia i de Personal Acadèmic, són de lliure disposició del degà o del director, el 
qual els podrà agrupar i/o dividir, amb el vistiplau de l’òrgan de govern col·legiat pertinent. Altrament dit, els 
recursos econòmics disponibles figuraran a partir del 2009 en el pressupost en la partida que es transfereix als 
centres i departaments, no en la de càrrecs de direcció. 
 
El reconeixement de docència (reducció de docència) no serà finançada a càrrec del pressupost general, tot i 
que cada deganat / departament disposarà a partir de 2009 d’una borsa de recursos per a gestionar-lo. 
 
A  partir de l’any 2008 el reconeixement de docència en hores figurarà en el pla de dedicació acadèmica 
individual. El dret a punts de gestió dependrà, per a cada cas, del que fixi el model de la Generalitat per a cada 
curs. 
 
C. Encàrrecs: persona a qui es demana una col·laboració per a un assumpte específic. La durada pot variar 
en funció de la tasca encomanada. No implica cap responsabilitat decisòria unipersonal. 
 
Implica un nomenament del degà o director del centre, director de departament o d’institut, amb un 
complement econòmic o amb un altre tipus de compensació, a partir dels recursos globals a disposició del degà 
o director del centre,  o del director de departament. 
 
Descripció del nou model 
 
En suma, en aplicació del model de la Generalitat de Catalunya, a partir de l’entrada en  vigor de la modificació 
del Reglament de Professorat, i en particular a partir del pressupost del 2009: 
 

a. Tots els nostres centres tindran almenys un càrrec de direcció (degà o director) i almenys 3 càrrecs de 
gestió (1 secretari i 2 vicedegans). 
 
b. Els departaments i instituts propis tindran almenys un càrrec de direcció (director) i un de gestió 
(secretari). 

 
A més d’aquests càrrecs fixos i per a tothom, cada centre i/o departament podrà tenir assignats a partir del 
model altres càrrecs de gestió, en funció de diferents paràmetres del model de la Generalitat (nombre de 
personal docent investigador equivalent a temps complert, per als departaments; nombre d’estudiants de les 
seves titulacions i nombre de titulacions, per als centres).  
 
Els vicedegans, i en general la resta de càrrecs de gestió actuals, mantindran la situació actual fins a 
l’acabament del mandat, a no ser que el deganat i/o departament decideixin reglamentàriament una altra cosa. 
 
Per tant, no es produirà cap estalvi de recursos respecte a la situació actual, i durant l’any 2009 
s’incrementaran els recursos, per dotar a cada centre / departament  -segons el que s’acordi en cada cas- d’uns 
recursos addicionals (apartat 2.c). El resultat final és que el diferencial de diners fins ara esmerçats, així com 
altres eventuals recursos (derivats d’acords específics amb cada centre per a implementar Bolonya, per 
exemple), quedaran a disposició dels centres i deganats, segons quedarà explicitat en un document a 
subscriure pel Deganat i l’Equip de Govern (que agregadament constituirà l’annex 2). Posteriorment, es 
revisarà el document, si escau, i es fixarà el vigent per a cada mandat de tres anys mitjançant acord entre el 
Vicerectorat d’ Economia, el  Vicerectorat de Personal Acadèmic i cadascuns dels deganats. 
 
Seran els degans i els directors de centre, així com els directors de departament que tinguin recursos 
addicionals, els que en podran disposar, fragmentant o unint els càrrecs de gestió i els encàrrecs i els recursos 
que se’n deriven, amb el benentès que en la normativa pactada per a cada centre es fixaran de mutu acord els 
mínims a cobrir (per exemple, atenció als temes de relacions internacionals, afers econòmics, etcètera).  Els 
mínims implicaran que no es podran demanar recursos addicionals per a aquestes funcions. 
 
Per implementar el nou model, es començarà  per modificar l’article 59 de l’actual Reglament del Professorat. I 
s’afegiran unes noves disposicions addicionals, que, justament, regulen el desplegament fàctic i normatiu del 
model . 
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2. Modificació de l’article 59 del Reglament de Professorat  
 
Article 59. Reconeixement de docència per ocupació de càrrecs de direcció i de gestió. 
 
59.1 Els reconeixements reglamentaris de docència per ocupació de càrrecs de direcció i de gestió seran les 
següents: 
 

a) rector, vicerectors, secretari general, fins a 240 hores. 
b) degans i directors de centre, i càrrecs nomenats pel rector assimilats a la categoria de degà i/o director, 
fins a 180 hores. 
c) directors d’instituts universitaris propis, directors de departament i càrrecs nomenats pel rector 
assimilats a alguna d’aquestes categories, fins a 120 hores. 
d) vicedegans, vicedirectors de centre, secretaris de centre, secretaris de departament, coordinadors de 
titulació, i, en general, els altres càrrecs de gestió explícitament assimilats a alguna d’aquestes categories, 
fins a 85 hores. En casos excepcionals i justificats, el reconeixement de docència pels càrrecs de gestió 
podrà ser superior. 

 
59.2. La dedicació equivalent dels càrrecs de direcció i de gestió, en la mesura que implica un reconeixement 
docent, haurà de figurar en el pla de dedicació acadèmica individual, amb l’especificació del nombre d’hores, 
segons el que està previst a l’apartat anterior. 
 
59.3. Els reconeixements de docència esmentats en el punt anterior seran d’aplicació sempre que quedin 
ateses les necessitats del departament o institut, i no donaran dret, en cap cas, a reclamar increment de 
professorat. 
 
59.4 Els professors que finalitzin el seu mandat en els càrrecs acadèmics indicats en els apartats (a), (b), i (c) 
de l’apartat 59.1 i que hagin estat, com a mínim, dos anys en el càrrec, podran gaudir d’un període sabàtic de 
sis mesos. Aquest període sabàtic serà d’un any a partir dels tres anys de mandat. Si els càrrecs esmentats són 
ocupats durant un període superior a quatre anys, el Vicerectorat de Personal Acadèmic podrà autoritzar que, 
en reincorporar-se a la docència, el professor disposi d’una reducció de docència del 50% durant un semestre 
per cada dos anys d’ocupació del càrrec. 
 
Art. 59.bis. Finançament dels reconeixements de docència. 
 
59.bis.1. La UAB, en el marc de les disponibilitats pressupostàries, garantirà el finançament del 
reconeixements i les reduccions docents vinculades als càrrecs de direcció a què es refereixen els apartats a, b i 
c de l’article 59.1. 
 
59.bis.2. La UAB garantirà el finançament de les reduccions docents dels càrrecs de rector, vicerector, 
secretari general, degà, director de centre , delegat del rector i altres categories que impliquin nomenament del 
rector per ajudar l’Equip de Govern, director d’institut universitari propi, així com dels càrrecs assimilats als 
anteriors i dels professora en període de sabàtic de gestió. 
 
59.bis.3. Pel que fa als directors de departament, directors d’instituts propis i càrrecs assimilats, la UAB, en 
el marc de les seves disponibilitats pressupostàries, garantirà el finançament en aquells casos en què quedi 
justificada una falta de disponibilitat de recursos de professorat dels departaments respectius reflectida en els 
quadres de comandament, o en aquells en què es justifiqui la dedicació màxima permesa a projectes públics 
d’investigació per part de la persona que ocupa el càrrec. 
 
Art. 59.tris. Reconeixement docent de l’ocupació de càrrecs de gestió. 
 
59.tris.1. Els càrrecs de gestió podran tenir reconeixement de la seva dedicació a través del seu pla de 
dedicació acadèmica individual. 
 
59.tris.2. La reducció de docència, entesa con reconeixement de dedicació acadèmica per gestió, s’haurà 
d’incloure en el pla docent o de dedicació acadèmica  presentat pels centres i departaments. 
 
59.tris.3. Els departaments i els centres hauran de reconèixer aquesta dedicació, i, en funció del que 
s’acordi, podran rebre recursos econòmics addicionals per gestionar el reconeixement de docència. 
 
59.tris.4. El deganat o direcció de centre, a partir dels recursos globals de què disposarà, podrà acordar 
amb algun o alguns dels departaments adscrits al seu centre, un finançament específic per a alguns càrrecs 
exercits a nivell de centre per personal dels departaments. 
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59.tris.5. Els instituts i als centres adscrits o consorciats, podran establir un acord de reducció per a d’altres 
persones sempre que no representi un cost addicional en professorat o una despesa econòmica per a la UAB i 
compti amb l’autorització explícita, si escau, del departament afectat. 
 
59.tris.6. Els centres podran crear altres càrrecs de gestió i/o encàrrecs, i acordar complements i/o 
reduccions finançades per cada centre, sense que es pugui superar en cap cas el total de recursos disponibles 
establert de mutu acord entre el deganat, el Vicerectorat d’Economia i el Vicerectorat de Personal Acadèmic. 
 
Disposició Addicional Primera. 
 
En el termini de quatre mesos després de l’entrada en vigor de la present modificació de la normativa, la 
Secretaria General elaborarà i presentarà al Consell de Govern un text refós i únic de les diferents normatives 
vigents que afecten la dedicació docent del professorat i la seva repercussió en les diverses situacions 
possibles. 
 
Disposició Addicional Segona. 
 
En el termini de tres mesos des de l’entrada en vigor de la present modificació de la normativa, la Secretaria 
General, en coordinació amb els Vicerectorats de Personal Acadèmic, d’Economia, d’Ordenació Acadèmica, i 
d’Estudis i de Qualitat, i amb els deganats i les direccions de centre, elaborarà un annex específic que reflecteixi 
fidelment la situació de partida de cada centre, segons dades de gener de 2008, i unes directrius  
procedimentals d’aplicació de la normativa en el futur. 
 
Disposició Addicional Tercera. 
 
Anualment, durant el darrer trimestre de cada curs, es farà pública, prèvia presentació a la Comissió de 
Personal Acadèmic, la llista de tots els càrrecs de gestió. El pressupost dels deganats, departaments i instituts 
universitaris propis hauran d’incloure la totalitat dels càrrecs de gestió de la seva estructura, així com els 
recursos que destinen a cadascun d’ells. 
 
Acord 14/2008, de 18 d'abril, pel qual s'acorda: 
 
1. Ratificar la modificació de l'article 15 del Reglament del Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals, que 
queda redactat de la manera següent: 
 

Article 15. Elegibilitat  
1. El director de departament és elegit pel Consell de Departament i nomenat pel rector, entre els 
professors i professores amb vinculació permanent a la universitat.  
2. La candidatura del director de departament ha de comptar amb el suport previ d'un terç dels 
membres del Consell de Departament, tal com determina l'article 109 dels Estatuts.  
3. Per a ésser director de departament cal, a més, tenir dos anys d’antiguitat a la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 
4. És causa d'incompatibilitat, a més de les d'inelegibilitat, ocupar simultàniament un altre càrrec 
unipersonal de govern, tal i com disposa l'article 50.3 de l’article dels Estatuts. 

 
2. Ratificar l'aprovació del Reglament del Centre d'Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica (CEFID), 
que tot seguit es transcriu: 
 

Reglament del Centre d'Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica (CEFID) 
 
TÍTOL I. NATURALESA, COMPOSICIÓ, ESTRUCTURA I FUNCIONS 
 
Article 1. Denominació i finalitat 
El Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica (a partir d’ara CEFID o Centre, indistintament) 
és un centre d’estudi i recerca propi, de caràcter interdisciplinari, dedicat a la recerca sobre el període de la 
dictadura franquista, la posterior transició i l’actual etapa democràtica, i, alhora, a la formació d’investigadors, 
la promoció del debat científic i la transferència de coneixements. 
 
Article 2. Règim jurídic  
El CEFID, creat per acord de la Junta de Govern de la UAB el 19 de juliol de 2001, es regeix per la legislació 
universitària vigent, pels Estatuts de la UAB i per aquest reglament.  
 
Article 3. Membres  
Són membres del CEFID: 
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a) El personal acadèmic que hi adscriu la seva tasca de recerca. 
b) El personal investigador contractat o becat per fer-hi recerca. 
c) El personal d’administració i serveis que hi estigui adscrit. 
d) Els investigadors d’altres institucions que participen de manera permanent en els projectes i les activitats del 
Centre. 
 
Article 4. Funcions  
Són funcions del CEFID: 
a) Organitzar i desenvolupar recerca científica en l’àmbit de l’especialització del Centre. 
b) Promoure el debat científic i la transferència de coneixements. 
c) Fomentar la formació d’investigadors. 
d) Organitzar cursos especialitzats. 
e) Proporcionar assessorament intern i extern en l’àmbit de les seves competències. 
f) Promoure i realitzar contractes, en l’àmbit de la recerca, amb persones físiques, entitats públiques o 
privades, nacionals o estrangeres, d’acord amb la legislació vigent, els Estatuts i les normes que els 
desenvolupen. 
g) Participar en els processos d’avaluació de la qualitat institucional i promoure la millora de la qualitat de les 
seves activitats. 
h) Exercir totes les funcions que els Estatuts o els reglaments de la UAB li atribueixin.   
 
TÍTOL II. ÒRGANS DE GOVERN I ALTRES ÒRGANS  
 
Article 5. Òrgans de govern 
Són òrgans de govern del CEFID:  
a) El Consell del Centre. 
b) El director o directora. 
 
CAPÍTOL PRIMER. EL CONSELL DEL CENTRE    
 
Article 6. Naturalesa i funcions 
El Consell del CEFID, presidit pel seu director o directora, és l’òrgan col·legiat de govern del Centre. 
 
Article 7. Composició 
Són membres del Consell tots els membres del Centre. 
 
Article 8. Competències 
Són competències del Consell del CEFID: 
a) Elaborar i aprovar el Reglament del Centre. 
b) Establir l’organització acadèmica i els serveis del Centre. 
c) Elegir i revocar el director o directora. 
d) Aprovar el Pla anual d’activitats. 
e) Aprovar la Memòria anual que presenti el director o directora. 
f) Aprovar la incorporació de nous membres. 
g) Assumir qualsevol altra competència que li atribueixin els Estatuts de la UAB i la resta de normes aplicables. 
 
Article 9. Funcionament 
1. Les reunions del Consell del Centre poden ser ordinàries o extraordinàries i no poden tenir lloc durant el 
període de vacances. 
2. El Consell ha de reunir-se, en sessió ordinària, com a mínim un cop l’any i, en sessió extraordinària, quan la 
convoqui el director o driectora, o a sol·licitud del 10 % dels membres del Consell. 
3. Per tal que la constitució de qualsevol sessió del Consell del Centre sigui vàlida, és necessària la presència, 
almenys, del director o directora i del secretari o secretària, o qui els substitueixi, i de la meitat dels membres 
en primera convocatòria o bé, com a mínim, del 30 % dels membres en segona convocatòria. 
4. La petició de convocatòria de sessió del Consell a instància del 10 % dels membres s’ha de fer mitjançant un 
escrit signat per totes les persones sol·licitants, dirigit al director o directora. L’escrit ha de contenir una 
justificació de la petició i la indicació dels assumptes que es proposen per a l’ordre del dia. El director o 
directora ha de procedir a convocar la sessió en un termini màxim de deu dies.   
 
Article 10. Adopció d’acords 
1. Els acords del Consell es poden adoptar per assentiment o per votació ordinària o secreta, d’acord amb les 
regles següents: 
a) Es consideren aprovades per assentiment les propostes que no suscitin cap oposició.  
b) En altre cas, es farà una votació ordinària, aixecant la mà, en primer lloc, els qui aprovin la proposta, a 
continuació els qui la desaprovin i, finalment, els qui s’abstinguin. 
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c) La votació ha de ser secreta en tots els assumptes referits a persones, quan així ho decideixi el director o 
directora, o a sol·licitud del 10 % de les persones presents. En tot cas, ha de ser secreta l’elecció de director o 
directora.  
d) Per tal de poder adoptar vàlidament un acord han de ser-hi presents, almenys, el 30 % dels membres del 
Consell, a més del director o directora i el secretari o secretària, o les persones autoritzades que els 
substitueixin. 
2. Els acords, en cas de votació, s’adopten per majoria simple, sense perjudici dels acords que, segons 
previsions específiques, s’hagin d’adoptar per majoria qualificada. 
 
CAPÍTOL SEGON. EL DIRECTOR O DIRECTORA DEL CENTRE  
 
Article 11. Naturalesa i funcions  
El director o directora del CEFID exerceix les funcions de direcció i gestió ordinària del Centre i en té la 
representació.  
 
Article 12. Elegibilitat i òrgan d’elecció  
1. El director o directora del Centre és elegit pel Consell del Centre entre el seu personal acadèmic doctor i és 
nomenat pel rector. 
2. Per a ser director o directora del CEFID cal tenir dos anys d’antiguitat a la Universitat Autònoma de 
Barcelona i estar inscrit en el cens electoral. 
3. És causa d’incompatibilitat, a més de les causes d’inelegibilitat, ocupar simultàniament un altre càrrec 
unipersonal de govern.  
 
Article 13. Elecció  
1. La convocatòria d’eleccions de director o directora correspon al Consell del Centre i s’ha de fer almenys 30 
dies abans que expiri el mandat anterior. La convocatòria ha d’anar acompanyada del calendari electoral 
respectant les fases del procés electoral, llevat de la publicació i la difusió del cens, i els terminis que 
s’estableixen al títol I del Reglament electoral.  
2. El Consell del Centre ha de reunir-se en sessió extraordinària per a dur a terme l’elecció, la qual constituirà 
l'únic punt de l’ordre del dia.  
3. Cada membre del Consell disposa d’un sol vot, que s’ha d’exercir presencialment. L’exercici del vot és 
indelegable i no es pot efectuar anticipadament. 
4. Les paperetes de vot per a elegir el director o directora han de ser de vot a candidat o bé de vot en blanc.  
5. En el supòsit que hi hagi diverses candidatures, es proclama director o directora la persona candidata que 
hagi obtingut la majoria absoluta. En cas que cap candidatura no hagi obtingut la majoria absoluta, es 
procedirà a una segona votació entre les dues persones que hagin obtingut més vots. En la segona votació es 
proclama director la persona candidata que obtingui la majoria simple de vots. 
6. En el supòsit que hi hagi una sola candidatura, únicament s’ha de fer una votació i es proclamarà director la 
persona candidata si obté, almenys, la majoria simple de vots.  
 
Article 14. Durada del mandat i substitució  
El mandat del director o directora del CEFID és de tres anys i és renovable per a un sol període consecutiu.  
En cas d’absència o de malaltia, el director o directora és substituït pel membre de l’Equip de Direcció que 
designi. La situació d’absència s’ha de comunicar al Consell del Centre quan la substitució sigui per a períodes 
llargs i en cap cas es podrà perllongar més de sis mesos consecutius.  
 
Article 15. Cessament  
La revocació de director o directora del Centre pot ser proposada per un terç dels membres del Consell. La 
presentació de la proposta obliga el Consell del Centre a reunir-se en un termini màxim de deu dies. Després 
del debat, es fa la votació de la proposta, que reeixirà si obté el vot favorable de dos terços de la totalitat de 
membres del Consell del Centre. 
 
Article 16. Competències  
Són competències del director o directora del CEFID: 
a) Representar el Centre. 
b) Dirigir, coordinar i supervisar les activitats del Centre. 
c) Convocar i presidir el Consell i executar-ne els acords. 
d) Presentar al Consell del Centre la Memòria anual d’activitats. 
e) Administrar les partides pressupostàries.  
f) Dirigir els serveis del Centre i assignar-los els mitjans necessaris. 
g) Supervisar les tasques del personal d’administració i serveis adscrit al Centre. 
h) Proposar al rector el nomenament i el cessament dels càrrecs del seu equip. 
i) Vetllar pel compliment de les disposicions aplicables al Centre. 
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j) Vetllar perquè els membres del Centre compleixin els seus respectius deures i els siguin respectats els seus 
drets, d’acord amb les normes específiques que els regulin.  
k) Assumir qualsevol altra competència que puguin atribuir-li les lleis o els estatuts i, en particular, aquelles que 
en l’àmbit del Centre no hagin estat expressament atribuïdes a altres òrgans. 
Article 17. Equip de Direcció  
L’Equip de Direcció del CEFID està format pel director o directora, el secretari o secretària i un mínim de quatre 
membres, proposats pel director o directora i ratificats pel Consell del Centre.  
 
Article 18. El secretari o secretària  
El secretari o secretària, que ho és també del Consell del Centre, és la persona fedatària dels actes o acords 
que s’hi produeixin i, com a tal, aixeca acta de les sessions i en custodia la documentació.  
 
CAPÍTOL TERCER. ALTRES ÒRGANS 
 
Article 19. El Consell Assessor 
1. El Consell Assessor del CEFID té la funció d’assessorar sobre les línies estratègiques de la política de recerca 
del Centre i avaluar-ne el desenvolupament. 
2. Està format per especialistes de reconegut prestigi de fora de l’àmbit universitari català i de les diverses 
disciplines presents al Centre. 
3. Està format per entre 12 i 18 membres, proposats pel Consell del Centre. 
4. Els seus membres són nomenats pel rector per un període de tres anys, renovable. 
 
TÍTOL III. LA REFORMA DEL REGLAMENT 
 
Article 20. Modificació del reglament 
1. El reglament es pot modificar per iniciativa del director o directora o bé d’un terç dels membres del Consell. 
2. En cas que la iniciativa vingui dels membres del Consell, aquests han d’adreçar una proposta per escrit al 
director o directora, acompanyada d’una memòria raonada, una referència a l’articulat que és objecte de 
reforma i el nou text que proposen. 
3. El director o directora fa pública la proposta i habilita un període d’un mes per a presentar esmenes per 
escrit a la iniciativa de reforma, i convoca el Consell del Centre en un termini màxim de dos mesos des de la 
presentació de la proposta, perquè es discuteixi i s’aprovi, si escau. 
4. La reforma ha de ser ratificada pel Consell de Govern de la UAB. 
 
Disposició addicional primera 
Als efectes d’aquest reglament, s’entén que hi ha majoria simple quan els vots emesos en un sentit superen els 
emesos en qualsevol altre, sense comptar les abstencions, els vots en blanc i els nuls. S’entén que hi ha 
majoria absoluta quan s’expressa en el mateix sentit el primer nombre enter de vots que segueix el nombre 
resultant de dividir per dos el total dels electors o dels membres de ple dret d’un òrgan. Aquestes regles són 
també d’aplicació quan es procedeix a l’elecció de persones. 
 
Disposició addicional segona 
El CEFID manté una relació preferent de col·laboració amb els departaments dels membres del personal 
acadèmic. 
El CEFID col·labora de manera preferent amb el Servei d’Història Local de Catalunya i amb el Centre 
Documental de la Comunicació (CEDOC). 
 
Acord 15/2008, de 18 d'abril, pel qual s'acorda autoritzar la cessió del terreny necessari per a la construcció 
d'un dipòsit d'aigua, i la seva posterior transmissió al Consorci Aigües Ter Llobregat, i la constitució de la 
servitud pertinent per a la seva utilització, i elevar la proposta al Consell Social per a la seva aprovació. 
 
 
I.2. Comissions del Consell de Govern 
 
I.2.1. Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Acord 35/2008, de 15 d’abril, pel qual s’informa favorablement de les propostes següents: 
 
1.- Creació dels títols oficials de grau següents: 

- Graduat/Graduada en Logopèdia 
- Graduat/Graduada en Psicologia 
- Graduat/Graduada en Relacions Laborals 
- Graduat/Graduada en Sociologia 
- Graduat/Graduada en Llengües i Cultures d’Àsia Oriental 
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2.- Adscripció dels esmentats títols oficals de grau: 

- El títol de Graduat/Graduada en Logopèdia s’adscriu a la Facultat de Psicologia 
- El títol de Graduat/Graduada en Psicologia s’adscriu a la Facultat de Psicologia 
- Graduat/Graduada en Relacions Laborals s’adscriu a la Facultat de Dret 
- Graduat/Graduada en Sociologia s’adscriu a la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia 
- Graduat/Graduada en Llengües i Cultures d’Àsia Oriental s’adscriu a la Facultat de Traducció i 

d’Interpretació 
 
Acord 36/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aproven els criteris i les places per a l'accés a les titulacions de 
segon cicle i al segon cicle de les titulacions de cicle llarg per al curs acadèmic 2008-2009, per delegació del 
Consell de Govern, que tot seguit es transcriu: 
 

Criteris i places per a l’accés a les titulacions de segon cicle i  
al segon cicle de les titulacions de cicle llarg – Curs 2008-2008 

 
 

Centre Titulació 
Nombre de 

places 
Titulació que hi dóna accés 

Complements de 
formació (crèdits) 

Bare-
mació 

Calendari 
preinscripció 

Calendari 
admesos 

101 Filologia Anglesa 25 
Primers cicles o Llicenciatures 
de Filologies 

27 SI 
16/06 a 

04/07/2008 
04/09/200

8 

101 Filologia Catalana 25 
Primers cicles o Llicenciatures 
de Filologies 

27 SI 
16/06 a 

04/07/2008 
04/09/200

8 

101 Filologia Clàssica 25 
Primers cicles o Llicenciatures 
de Filologies 

33 SI 
16/06 a 

04/07/2008 
04/09/200

8 

101 Filologia Francesa 25 
Primers cicles o Llicenciatures 
de Filologies 27 SI 

16/06 a 
04/07/2008 

04/09/200
8 

101 Filologia Hispànica 25 
Primers cicles o Llicenciatures 
de Filologies 27 SI 

16/06 a 
04/07/2008 

04/09/200
8 

103 Geologia 15 
Primer cicle d’Enginyeria de 
Mines 

30 SI 
09/06 a 

04/07/2008 
15/09/200

8 

Primer cicle de la 
Llicenciatura de Farmàcia 

9 

Primer cicle d’Enginyeria 
Química 

15 103 Química 15 
Enginyeria Tècnica Industrial 
(especialitat en Química 
Industrial) 

28,5 

SI 
09/06 a 

04/07/2008 
15/09/200

8 

Llicenciatura en Ciències del 
Mar, Biologia, Geologia i 
Química (màxim de 4 places) 

NO 

Primer cicle de la 
Llicenciatura de Ciències del 
Mar 

28,5 

Primer cicle de la 
Llicenciatura de Biologia 

          30 

Primer cicle de la 
Llicenciatura de Geologia 36 

Primer cicle de la 
Llicenciatura de Química 

42 

Primer cicle d’Enginyeria 
Agronòma 

30 

Primer cicle d’Enginyeria de 
Monts 30 

Primer cicle d’Enginyeria de 
Mines 36 

Primer cicle d’Enginyeria de 
Camins, Canals i Ports 42 

103 Ciències Ambientals 10 

Primer cicle d’Enginyeria 
Química 42 

SI 09/06 a 
04/07/2008 

15/09/200
8 
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Centre Titulació 
Nombre de 

places 
Titulació que hi dóna accés 

Complements de 
formació (crèdits) 

Bare-
mació 

Calendari 
preinscripció 

Calendari 
admesos 

Enginyeria Tècnica Agrícola 
(especialitats: Explotacions 
agropecuàries, Indústries 
agràries i alimentàries, 
Hortofruticultura i jardineria, 
Mecanització i construccions 
rurals) 

36 

Enginyeria Tècnica Forestal 
(especialitats: Explotacions 
forestals i Indústries 
forestals) 

36 

Enginyeria Tècnica de Mines 
(especialitats: Explotació de 
mines, Instal·lacions 
electromecàniques míneres, 
Mineralúrgia i metal·lurgia, 
Recursos energètics 
combustibles i explosius, 
Sondeigs i pospeccions 
mineres) 

39 

Enginyeria Tècnica d’Obres 
Públiques (especialitats en 
Transports i Serveis Urbans, 
Hidrologia) 

42 

103 Ciències Ambientals 10 

Enginyeria Tècnica Industrial, 
especialitat en Química 
Industrial 

42 

SI 09/06 a 
04/07/2008 

15/09/200
8 

Primer cicle o llicenciatura de 
Economia 9 

30/06 a 
04/07/2008 

29/07/200
8 

Diplomatura en Ciències 
Empresarials 

30/06 a 
04/07/2008 

03/09/200
8 

104 
Administració i Direcció 
d'Empreses (ADE) 88 

 
8 

SI 

  

Primer cicle o llicenciatura en 
Administració i Direcció 
d’Empreses 

9 
30/06 a 

04/07/2008 
29/07/200

8 

Diplomatura en Ciències 
Empresarials 

30/06 a 
04/07/2008 

03/09/200
8 104 Economia 22 

Diplomatura en Ciències 
Empresarials + programa 
Cooperació Educativa 
Universitat i Empresa 

17 

SI 

14/04 a 
16/05/2008 

26/09/200
8 

Primer cicle de la 
Llicenciatura de 
Periodisme 

prova 
específica 

NO 

Primer cicle de la 
Llicenciatura de 
Publicitat i 
Relacions 
Públiques 

prova 
específica 

NO 105 Comunicació Audiovisual  5 

Primer cicle o 
titulació 
universitària de 
caràcter oficial 

prova 
específica 

30 

SI 
09/06  a 

04/07/2008 
29/09/200

8 

Primer cicle de la 
Llicenciatura de 
Publicitat i 
Relacions 
Públiques  

prova 
específica NO 

Primer cicle de la 
Llicenciatura de 
Comunicació 
Audiovisual 

prova 
específica 

NO 
105 Periodisme 20 

Primer cicle o 
titulació 
universitària de 
caràcter oficial 

prova 
específica 

30 

SI 
09/06 a 

04/07/2008 
29/09/200

8 

105 
 

Publicitat i Relacions Públiques 
 

5 
Primer cicle de la 
Llicenciatura de 
Periodisme 

prova 
específica 

NO SI 
09/06 a 

04/07/2008 
29/09/200

8 
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Centre Titulació 
Nombre de 

places 
Titulació que hi dóna accés 

Complements de 
formació (crèdits) 

Bare-
mació 

Calendari 
preinscripció 

Calendari 
admesos 

Primer cicle de la 
Llicenciatura de 
Comunicació 
Audiovisual 

prova 
específica 

NO 

Primer cicle o 
titulació 
universitària de 
caràcter oficial 

prova 
específica 

30 

Primer cicle de la Llicenciatura 
de Sociologia 
Primer cicle de la Llicenciatura 
de Dret 

108 
Ciències Polítiques i de 
l'Administració 

20 

Diplomatura de Gestió i 
Administració Pública 

32 SI 
16/06 a 

04/07/2008 
08/09/200

8 

Primer cicle de la Llicenciatura 
de Ciències Polítiques i de 
l’Administració 

20 
108 Sociologia 20 

Diplomatura de Treball Social 36 

SI 
16/06 a 

04/07/2008 
08/09/200

8 

Titulació oficial 
de Primer cicle 

110 Traducció i Interpretació Alemany 15 Primer cicle 
d’una titulació 
oficial 

Prova 
específica 
de llengua 
B i C 

12 SI 
09/06 a 

04/07/2008 
08/09/200

8 

Titulació oficial 
de Primer cicle 

110 Traducció i Interpretació Anglès 15 
Primer cicle d’una 
titulació oficial 

Prova 
específica 
de llengua 
B i C 

12 SI 
09/06 a 

04/07/2008 
08/09/200

8 

110 Traducció i Interpretació Francès 15 
Titulació oficial 
de Primer cicle 

Prova 
specífica de 
llengua B i C 

12 SI 
09/06 a 

04/07/2008 
08/09/200

8 

111 Pedagogia 50 

Diplomatures 
Professorat 
d’EGB i de 
Mestre 

 
16 
 

SI 

11/06 
a 

07/07/
2008 

08/09/2008 111 

113 Biologia 10 

Primer cicle de 
la Llicenciatura 
de Ciències del 
Mar 

42 SI 

09/06 
a 

04/07/
2008 

16/09/2008 113 

Primer cicle d’Enginyeria 
d’Agronomia i Enginyeria de 
Monts 
Títol de: Enginyeria Tècnica 
Agrícola (especialitats: 
Explotacions Agropecuàries; 
Hortofruticultura i Jardineria; 
Indústries Agràries i 
Alimentaries) 

Enginyeria Tècnica Forestal 
(especialitats: Explotacions 
Forestals; Indústries Forestals) 

18 

Títol d’Enginyeria Tècnica 
Agrícola (especialitat 
Mecanització i Construccions 
Rurals) 
Títol d’Enginyeria Tècnica 
Industrial (especialitat: 
Química Industrial) 

Primer cicle d’Enginyeria 
Química 

30 

Primer cicle de Llicenciatura 
en Farmàcia 

22 

Primer cicle de Llicenciatura 
en Veterinària 

18 

Primer cicle de Llicenciatura 
en Ciències del Mar 

30 

Primer cicle de Llicenciatura 
en Biologia 

22 

Primer cicle de Llicenciatura 
en Química 

24 

113 Biotecnologia 7 

Primer cicle de Llicenciatura 
en Ciències Ambientals 

30 

SI 
09/06 a 

04/07/2008 
16/09/20

08 



BOUAB Núm. 51              Abril del 2008 

 
 

_____________________________________________________ 14

Centre Titulació 
Nombre de 

places 
Titulació que hi dóna accés 

Complements de 
formació (crèdits) 

Bare-
mació 

Calendari 
preinscripció 

Calendari 
admesos 

118 Enginyeria en Informàtica 25 Enginyeria Tècnica en Informàtica NO SI 
30/06 a 

04/07/2008 
05/09/200

8 

Enginyeria en Informàtica NO 

Enginyeria Tècnica Industrial, 
especialitat Química Industrial 

NO 

Primer cicle de la Llicenciatura 
de Química 

34,5 

118 Enginyeria Química 12 

Primer cicle de la Llicenciatura 
de Biotecnologia 37,5 

SI 
30/06 a 

04/07/2008 
05/09/200

8 

 
 
Acord 37/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova l'oferta de places per a l'accés a la universitat per 
convalidació d'estudis estrangers per al curs acadèmic 2008-2009, per delegació del Consell de Govern, que tot 
seguit es transcriu: 
 

Oferta de places per a l'accés a la universitat per convalidació d'estudis estrangers  
per al curs acadèmic 2008-2009 

 
 

Codi 
centre 

Centre Titulació 
Núm. places 

ofertes 

101 Facultat de Filosofia i Lletres Història Totes 

101 Facultat de Filosofia i Lletres Geografia Totes 

101 Facultat de Filosofia i Lletres Filosofia Totes 

101 Facultat de Filosofia i Lletres 
Filologia Hispànica + Filologia 
Francesa 

Totes 

101 Facultat de Filosofia i Lletres 
Filologia Hispànica + Filologia 
Catalana 

Totes 

101 Facultat de Filosofia i Lletres Filologia Hispànica + Filologia Anglesa Totes 

101 Facultat de Filosofia i Lletres Filologia Hispànica Totes 

101 Facultat de Filosofia i Lletres 
Filologia Francesa + Traducció i 
Interpretació 

Totes 

101 Facultat de Filosofia i Lletres 
Filologia Francesa + Filologia 
Hispànica 

Totes 

101 Facultat de Filosofia i Lletres Filologia Francesa + Filologia Catalana Totes 

101 Facultat de Filosofia i Lletres Filologia Francesa + Filologia Anglesa Totes 

101 Facultat de Filosofia i Lletres Filologia Francesa Totes 
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Codi 
centre 

Centre Titulació 
Núm. places 

ofertes 

101 Facultat de Filosofia i Lletres Filologia Clàssica Totes 

101 Facultat de Filosofia i Lletres 
Filologia Catalana + Filologia 
Hispànica 

Totes 

101 Facultat de Filosofia i Lletres Filologia Catalana + Filologia Francesa Totes 

101 Facultat de Filosofia i Lletres Filologia Catalana + Filologia Anglesa Totes 

101 Facultat de Filosofia i Lletres Filologia Catalana Totes 

101 Facultat de Filosofia i Lletres Filologia Anglesa Totes 

101 Facultat de Filosofia i Lletres Història de l’Art Totes 

102 Facultat de Medicina Llicenciat/da en Medicina 7 

103 Facultat de Ciències Llicenciat/da en Química 10 

103 Facultat de Ciències Diplomat/da en Estadística 5 

103 Facultat de Ciències Llicenciat/da en Ciències Ambientals 10 

103 Facultat de Ciències Llicenciat/da en Geologia 8 

104 
Facultat de Ciències Econòmiques i 
Empresarials 

Llicenciat/da en Economia 10 

104 
Facultat de Ciències Econòmiques i 
Empresarials 

Llicenciat/da en Administració i 
Direcció d’Empreses 

10 

105 
Facultat de Ciències de la 
Comunicació 

Llicenciat/da en Periodisme 5 

105 
Facultat de Ciències de la 
Comunicació 

Llicenciat/da en Publicitat i Relacions 
Públiques 

5 

105 
Facultat de Ciències de la 
Comunicació 

Llicenciat/da en Comunicació 
Audiovisual 

2 

106 Facultat de Dret Llicenciat/da en Dret 10 

107 Facultat de Veterinària Llicenciat/da en Veterinària 7 

108 
Facultat de Ciències Polítiques i 
Sociologia 

Llicenciat/da en Ciències Polítiques i 
de l’Administració 

7 
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Codi 
centre 

Centre Titulació 
Núm. places 

ofertes 

108 
Facultat de Ciències Polítiques i 
Sociologia 

Llicenciat/da en Sociologia 7 

109 Facultat de Psicologia Llicenciat/da en Psicologia 10 

109 Facultat de Psicologia Diplomat/da en Logopèdia 4 

110 
Facultat de Traducció i 
d’Interpretació 

Llicenciat/da en Traducció i 
Interpretació (Francés) 

Il·limitada 

110 
Facultat de Traducció i 
d’Interpretació 

Llicenciat/da en Traducció i 
Interpretació (Anglès) 

Il·limitada 

110 
Facultat de Traducció i 
d’Interpretació 

Llicenciat/da en Traducció i 
Interpretació (Alemany) 

Il·limitada 

111 Facultat de Ciències de l’Educació Llicenciat/da en Pedagogia 5% 

111 Facultat de Ciències de l’Educació Diplomat/da en Educació Social 5% 

111 Facultat de Ciències de l’Educació 
Mestre/a especialitat d’Educació 
Especial 

5% 

111 Facultat de Ciències de l’Educació 
Mestre/a especialitat de Llengua 
Estrangera 

5% 

111 Facultat de Ciències de l’Educació 
Mestre/a especialitat d’Educació 
Musical 

5% 

111 Facultat de Ciències de l’Educació 
Mestre/a especialitat d’Educació 
Primària 

5% 

111 Facultat de Ciències de l’Educació Mestre/a especialitat d’Educació Física 5% 

111 Facultat de Ciències de l’Educació 
Mestre/a especialitat d’Educació 
Infantil 

5% 

113 Facultat de Biociències Llicenciat/da en Biotecnologia 3 

113 Facultat de Biociències Llicenciat/da en Biologia 9 

118 ETSE Enginyer/a Químic/a 2 

118 ETSE Enginyer/a Informàtic/a 5 

118 ETSE 
Enginyer/a Tècnic/a de 
Telecomunicació. Especialitat 
Sistemes Electrònics 

2 

118 ETSE 
Enginyer/a Tècnic/a Industrial. 
Especialitat Química Industrial 

2 
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Codi 
centre 

Centre Titulació 
Núm. places 

ofertes 

201 
EU d’Estudis Empresarials de 
Sabadell 

Diplomat/da en Ciències Empresarials Il·limitada 

206 EU d’Informàtica de Sabadell 
Enginyer/a Tènic/a en Informàtica de 
Gestió o de Sistemes 

Il·limitada 

503 
EU d’Infermeria i Fisioteràpia 
“Gimbernat” 

Diplomat/da en Fisioteràpia 2 

506 EU Creu Roja Diplomat/da en Infermeria 7 

506 EU Creu Roja Diplomat/da en Teràpia Ocupacional 2 

512 
EU d’Estudis Empresarials de 
Manresa (FUB) 

Diplomat/da en Empresarials 5 

512 
EU d’Estudis Empresarials de 
Manresa (FUB) 

Diplomat/da en Infermeria 5 

512 
EU d’Estudis Empresarials de 
Manresa (FUB) 

Diplomat/da en Fisioteràpia 5 

512 
EU d’Estudis Empresarials de 
Manresa (FUB) 

Diplomat/da en Podologia 5 

512 
EU d’Estudis Empresarials de 
Manresa (FUB) 

Diplomat/da en Logopèdia 5 

514 E.U. Turisme i  Direcció Hotelera Diplomat/da en Turisme Il·limitada 

519 
Esc. Sup. D’Arxivística i Gestió de 
Documents 

Graduat/da Superior en Arxivística i 
Gestió de Documents 

60 

800 Eina. Escola de Disseny i Art Graduat/da Superior en Disseny Gràfic 5 

800 Eina. Escola de Disseny i Art 
Graduat/da Superior en Disseny d’ 
Interiors 

5 

800 Eina. Escola de Disseny i Art 
Graduat/da Superior en Disseny de 
Producte 

3 

805 Escola Massana Graduat/da en Arts i Disseny 5 

 
 
Acord 38/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el calendari administratiu per al curs acadèmic 2008-2009, 
per delegació del Consell de Govern, que tot seguit es transcriu: 
 

Calendari administratiu d’estudis oficials – Curs 2008-2009 

1. Accés a la Universitat: Proves d’Accés a la Universitat i Preinscripció Universitària 
2. Accés al segon cicle de llicenciatures 
3. Accés per trasllat d’expedient acadèmic 
4. Accés als Màsters Universitaris (Oficials) per al curs 2009/2010 
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5. Accés per convalidació d'estudis universitaris estrangers per al curs 2009/2010 
6. Ajuts de matrícula per a treballadors de la UAB 
7. Assignatures de campus i activitats de lliure elecció per al curs 2009/2010 
8. Avaluació i entrada de qualificacions 
9. Convalidacions 
10. Matriculació i tancament de l'aplicació de gestió acadèmica 
11. Modificacions de matrícula 
12. Premis extraordinaris de titulació 
13. Programes d'intercanvi 
14. Projecte de fi d’estudis 
15. Prova de conjunt homologació títols estrangers 
16. Reconeixement crèdits de lliure elecció 
17. Règim de permanència 
18. Pla Docent  
19. Enquesta de docència 
20. Disposició transitòria 

 

1. Accés a la Universitat: Proves d’Accés a la Universitat i Preinscripció Universitària 

 

Preinscripció juny Del 29.05 al 04.07.2008 

Celebració de les PAU, convocatòria de juny Del 10 al 12.06.2008 

Publicació primera assignació 16.07.2008 

Jornada d'acollida a estudiants de nou accés 18.07.2008 

Matrícula d'estudiants assignats a la primera preferència  Del 21 al 25.07.2008 

Matrícula d'assignacions no ordinàries (errors, incidències i renúncies a la 
reassignació, discapacitats i esportistes d'elit) 

25.07.2008 

Notificació de vacants a l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat 28.07.2008 

Assignació general i tramesa dels llistats a les universitats 31.07.2008 

Jornada d'acollida a estudiants de nou accés 02.09.2008 

Matrícula d'altres preferències de juny i reclamacions i matrícula dels 
estudiants de revisió de PAU de juny 

Del 03 al 08.09.2008 

Matrícula d'assignacions no ordinàries (errors, incidències i renúncies a la 
reassignació, discapacitats i esportistes d'elit) 

08.09.2008 

Celebració de les PAU, convocatòria de setembre Del 08 al 10.09.2008 

Notificació de vacants a l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat 10.09.2008 

Publicació primera reassignació de la convocatòria de juny 15.09.2008 

Matrícula 1a reassignació de juny Del 16 al 17.09.2008 

Notificació de vacants a l'Oficina d'Orientació per l'Accés a la Universitat 18.09.2008 

Publicació dels centres amb places vacants  22.09.2008 (per confirmar)  

Preinscripció setembre Del 24 al 26.09.2008 

Publicació assignació de setembre  01.10.2008 

Matrícula dels assignats a la convocatòria de setembre Del 03.10 al 07.10.2008 

Matrícula d'assignacions no ordinàries (errors i incidències) 07.10.2008 

Notificació de vacants a l'Oficina d'Orientació per l'Accés a la Universitat 10.10.2008 

Publicació primera reassignació de setembre 14.10.2008 

Publicació dels centres amb matrícula lliure 14.10.08 (per confirmar) 

Matrícula lliure Del 17 al 21.10.2008 

Assignació matrícula lliure i comunicació a les universitats 23.10.2008 

Tancament definitiu del procés de preinscripció 24.10.2008 

Tramesa de les dades definitives a l'Oficina d'Orientació per l'Accés a la 
Universitat 

27.10.2008 
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2. Accés al segon cicle de llicenciatures 

 
Sol·licituds d’accés per al curs 2008/2009: 

Període per a presentar 
la preinscripció per a 
l'accés a segon cicle  

Data límit per al lliurament de la 
documentació complementària 

per part dels estudiants 

Data límit per a 
trametre la proposta 
de resolució al rector 

Data límit per a 
la seva 

resolució 

Del 09.06 al 04.07.2008 15.07.2008 05.09.2008 15.09.2008 

 
Aprovació dels criteris d'accés a les titulacions de segon cicle per al curs 2009/2010: 

Data límit per a presentar els criteris d'accés 27.02.2009 

Data límit per a la seva aprovació 24.04.2009 
 
 

3. Accés per trasllat d’expedient acadèmic 

 

Període per a 
presentar la 
sol·licitud 

Període per a lliurar 
la documentació 
complementària  

Data límit per a 
trametre la proposta 

de resolució al 
rector 

Data límit per 
a la seva 
resolució 

Proposta de 
resolució d'aquelles 

titulacions amb 
vacants  

Del 30.06.08 al 
18.07.2008 

Del 21.07 al 
29.08.2008 

12.09.2008 19.09.2008 03.10.2008 

 
 

4. Accés als Màsters Universitaris (Oficials) per al curs 2009/2010 

 

Primer període per a la sol·licitud d'admissió als Màsters vigents durant el curs 2008/2009 i la 
seva resolució 

Sol·licitud d'admissió als Màsters (preinscripció)  Fins el 6 de març de 2009 

Revisió de la documentació per part de l'Escola de Postgrau Fins el 13 de març de 2009 

Lliurament de les instruccions als coordinadors dels Màsters Fins el 13 de març de 2009 

Elaboració de la proposta d'admissió dels coordinadors dels Màsters Fins el 27 de març  de 2009 

Resolució de les sol·licituds d'admissió Fins el 2 d’abril de 2009 

 

Primer període per a la sol·licitud d'admissió als Màsters de nova aprovació i la seva resolució 

Sol·licitud d'admissió als Màsters (preinscripció)  Fins el 30 d'abril de 2009 

Revisió de la documentació per part de l'Escola de Postgrau Fins el 12 de maig de 2009 

Lliurament de les instruccions als coordinadors dels Màsters Fins el 12 de maig de 2009 

Elaboració de la proposta d'admissió dels coordinadors dels Màsters Fins el 19 de maig de 2009 

Resolució de les sol·licituds d'admissió Fins el 27 de maig de 2009 

 

Segon període per a la sol·licitud d'admissió als Màsters i la seva resolució 

Sol·licitud d'admissió als MO (preinscripció)  Fins el 19 de juny de 2009 

Revisió de la documentació per part de l'Escola de Postgrau Fins el 30de juny de 2009 

Lliurament de les instruccions als coordinadors dels Màsters Fins el 30 de juny de 2009 

Elaboració de la proposta d'admissió dels coordinadors dels Màsters Fins el 10 de juliol de 2009 

Resolució de les sol·licituds d'admissió Fins el 17 de juliol de 2009 
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5. Accés per convalidació d'estudis universitaris estrangers - Curs 2009/2010 

 

Data límit per a presentar l'oferta de places per a l'accés 
amb estudis estrangers convalidats per al curs 2009/2010 

Data límit per a l'aprovació de les 
propostes de places ofertes 

27.02.2009 24.04.2009 

 

Període per a 
presentar la 
sol·licitud 

Data límit per al lliurament de 
documentació complementària per 

part dels estudiants 

Data límit per a la 
presentació al rector de les 

propostes per part dels 
centres 

Data límit per 
a la resolució 

Del 27.04 al 
22.05.2009 

01.06.2009 10.07.2009 20.07.2009 

 

6. Ajuts de matrícula per a treballadors de la UAB 

 

Sol·licitud d'ajuts de matrícula d’estudis oficials per al personal 
de la UAB, fills i cònjuges 

Fins als 30 dies naturals posteriors a la data 
de la matriculació 

 

7. Assignatures de campus i activitats de lliure elecció - Curs 2009/2010 

 

 
Termini de presentació de 

les propostes 
Data límit per a la seva 

aprovació 

Activitats lliure elecció Del 02.03 al 31.03.2009 29.05.2009 

Assignatures de campus Del 02.02 al 02.03.2009 30.04.2009 

Activitats lliure elecció - aprovació 
extraordinària 

16.10 al 30.10.2009 18.12.2009 

 

8. Avaluació i entrada de qualificacions 

 
Estudis de Diplomatura, d’Enginyeria, de Llicenciatura i de Grau: 
 

Curs 2007/2008 

Exàmens de la 2a convocatòria del 1r semestre i de la 1a 
convocatòria del 2n semestre 

Del 09.06 a l’11.07.2008 

Data límit per a entrar les qualificacions 17.07.2008 a les 14:00 h. 

Exàmens de la 2a convocatòria del segon semestre De l’01.09 al 10.09.2008 

Data límit per a entrar les qualificacions 18.09.2008 a les 14:00 h. 

Curs 2008/2009 

Sol·licitud convocatòria extraordinària de febrer Del 10.11 al 12.12.2008 

Exàmens de la 1a convocatòria del 1r semestre del  Del 26.01 al 13.02.2009 

Data límit per a entrar les qualificacions 
27.02.2009 a les 14:00 h., excepte per 
titulacions de matrícula semestralitzada, 
que serà el 19.02.2009 a les 14:00 h 

Exàmens de la 2a convocatòria del 1r semestre i de la 1a 
convocatòria del 2n semestre 

Del 08.06 al 10.07.2009 

Data límit per a entrar les qualificacions 16.07.2009 a les 14.00 h. 

Exàmens de la 2a convocatòria del segon semestre De l'01.09 al 10.09.2009 

Data límit per a entrar les qualificacions 17.09.2009 a les 14.00 h. 

Data límit per a tancar les actes d'avaluació corresponents a projectes 
i treballs de fi de grau 

23.09.2009 a les 14:00 h. 
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Centres amb segona convocatòria del primer semestre traslladada al mes de setembre: 

Curs 2007/2008 

Exàmens de la 1a convocatòria del 2n semestre Del 09.06 al 27.06.2008 

Data límit per a entrar les qualificacions 11.07.2008 a les 14.00 h. 

Exàmens de la 2a convocatòria del 1r semestre i de la 2a 
convocatòria del 2n semestre 

De l’01.09 al 16.09.2008 

Data límit per a entrar les qualificacions 18.09.2008 a les 14.00 h. 

Curs 2008/2009 

Sol·licitud convocatòria extraordinària de febrer Del 10.11 al 12.12.2008 

Exàmens de la 1a convocatòria del 1r semestre Del 26.01 al 13.02.2009 

Data límit per a entrar les qualificacions 27.02.2009 a les 14.00 h. 

Exàmens de la 1a convocatòria del 2n semestre Del 08.06 al 26.06.2009 

Data límit per a entrar les qualificacions 10.07.2009 a les 14.00 h. 

Exàmens de la 2a convocatòria del 1r semestre i de la 2a 
convocatòria del 2n semestre 

De l'01.09 al 17.09.2009 

Data límit per a entrar les qualificacions 23.09.2009 a les 14.00 h. 

Màsters Universitaris: 

Data límit per al tancament de les actes del primer semestre 27 de febrer de 2009 

Data límit per al tancament de les actes del segon semestre 16 de juliol de 2009 

Data límit per a tancar les actes d'avaluació corresponents a Pràcticums i 
Treballs de Màster 

23 de setembre de 2009 

Programes de Doctorat: 

Curs 2007/2008 

Data límit per al tancament de les actes d’avaluació de la primera 
convocatòria 

17 de juliol de 2008 

Data límit per al tancament de les actes de la segona convocatòria 
(períodes de docència i d’investigació) 

18 de setembre de 2008 

Curs 2008/2009 

Data límit per al tancament de les actes de la primera convocatòria 16 de juliol de 2009 

Data límit per al tancament de les actes de la segona convocatòria 
(període de docència) 

17 de setembre de 2009 

Data límit per al tancament de les actes de la segona convocatòria 
(període d’investigació) 

23 de setembre de 2009 

Observacions: l’hora límit de tancament d’actes d’avaluació sempre són les 14:00 
 

9. Convalidacions 

 

Data límit per a que els estudiants lliurin les sol·licituds de 
convalidacions als centres 

Data límit per a la seva 
resolució 

18.07.2008 (1)  19.09.2008 

19.09.2008 (2)  21.11.2008 

21.11.2008 (2)  23.01.2009 

23.01.2009 (3)  13.03.2009 

13.03.2009 (3)  19.06.2009 

19.06.2009 (3)  18.09.2009 
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(1) Data límit per a la presentació de les sol·licituds de convalidació, amb efectes econòmics per als 

estudiants matriculats el curs 2008/2009 

  
(2) Data límit per a la presentació de les sol·licituds de convalidació, amb efectes econòmics per als 

estudiants matriculats el curs 2009/2010 i pel 2008/2009 pels estudiants d'accés primera vegada 

  
(3) Data límit per a la presentació de sol·licituds de convalidació, amb efectes econòmics per als 

estudiants matriculats el curs 2009/2010 

NOTA: El centre podrà fixar una data límit per a l'acceptació de sol·licituds de convalidacions que puguin 
comportar accés a la UAB per al curs 2009/2010: Des del 28.01.2008 fins al 30.01.2009 

 

10. Matriculació i tancament de l'aplicació de gestió acadèmica 

 
Estudis de Diplomatura, d’Enginyeria, de Llicenciatura i de Grau: 
 

Tancament de l'aplicació de gestió acadèmica  Matriculació  

Del 17.07.2008 a les 20:00 h. al 20.07.2008 a les 24:00 h. Del 21.07 al 30.07.2008 

Del 18.09.2008 a les 20:00 h. al 21.09.2008 a les 24:00 h. 

Del 26.09.2008 a les 20:00 h. al 28.09.2008 a les 24:00 h. 

Del 22.09 al 10.10.2008 
 

Centres amb segona convocatòria del 
primer semestre traslladada al mes de 

setembre: 
Del 25.09 al 10.10.2008 

 
Màsters Universitaris: 
 

 Matriculació  

Període per a la matriculació dels estudiants (Excepte els 
dies en què es tanca l'aplicació informàtica) 

Del 21 de juliol a l'10 d'octubre de 2008 

 
Programes de Doctorat (DOCTORAT SEGONS RD 778/1998): 
 

CURS 2007/2008 

Termini extraordinari per a 
matricular el període 
d’investigació 

Només per a alumnes que finalitzaran 
el seu període de docència el curs 
2007/08 i l’han iniciat en anys anteriors 

Del 22 al 25 de juliol de 2008 

Matrícula de la Suficiència 
Investigadora 

 1 setmana abans de l’examen 

Matrícula de la Lectura Tesi 
Doctoral  

En el moment del dipòsit de la tesi a 
l'Escola de Postgrau 

La difusió es fa cada dilluns a 
les 14:00 h. 

 

CURS 2008/2009 

Automatrícula del període de 
docència i d'investigació 

Per a tots els alumnes (tret dels alumnes amb 
titulació estrangera de 1r curs)  

Des del 15 de setembre 
al 28 de novembre. 

Matriculació del període de 
docència i d'investigació 

Termini per als alumnes de primer curs 
El departament trametrà a l'EP la documentació de 
l’accés al doctorat 7 dies abans de la data de la 
matrícula. 

A partir del 2 de 
setembre i fins el 28 de 

novembre. 

Matrícula Suficiència 
Investigadora 

 1 setmana abans de 
l’examen 

Matrícula de la Lectura Tesi 
Doctoral 

En el moment del dipòsit de la tesi a l'Escola de 
Postgrau 

La difusió es fa cada 
dilluns a les 14:00 h. 

Pagament de la Tutoria de 
Tesi 

A l'inici del curs acadèmic Entre l'1 i el 31 
d'octubre de 2008 
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Estudis de Doctorat (DOCTORAT SEGONS RD 1393/2007): 
 

 Matriculació  

Període per a la matriculació dels estudiants (Excepte els 
dies en què es tanca l'aplicació informàtica) 

Des del 15 de setembre al 28 de novembre 

 

11. Modificacions de matrícula (*) 

 

 
Presentació de 

sol·licituds 
Data límit 
resolució 

Canvis de matrícula d’estudis de Diplomatura, d’Enginyeria, de 
Llicenciatura, de Grau i de Màster 

Del 20.10 al 24.10.2008 07.11.2008 

Canvis de matrícula de Programes de Doctorat Del 03.11 al 07.11.2008 21.11.2008 

Anul·lació de matrícula d’estudis de Diplomatures, d’Enginyeries, de 
Llicenciatures, de Graus i de Màster 
En casos justificats, es podrà sol·licitar l’anul·lació de la matrícula 
fora del període aprovat al calendari acadèmic 

Fins el 14.11.2008 21.11.2008 

Anul·lació de matrícula de Programes de Doctorat 
En casos justificats, es podrà sol·licitar l’anul·lació de la matrícula 
fora del període aprovat al calendari acadèmic 

Fins el 05.11.2008 12.12.2008 

Canvis de matrícula per a assignatures/mòduls del 2n semestre que 
no comportin un increment en el cost econòmic del crèdits 
matriculats de Diplomatura, d’Enginyeria, de Llicenciatura, de Grau i 
de Màster 

Del 16.02 al 25.02.2009 06.03.2009 

Segon període de canvis de matrícula de Programes de Doctorat Del 12.01 al 16.01.2009 30.01.2009 

 
  (*) A determinar pels centres dins els terminis fixats 

 

12. Premis extraordinaris de titulació 

 

Data límit proposta dels premis extraordinaris de 
titulació per als estudiants que estiguin en disposició 
d'obtenir el títol de diplomat, enginyer, llicenciat o 
graduat. 

20.02.2009 

Proposta dels premis extraordinaris de doctorat 
La proposta s’elabora per curs acadèmic i inclou les 

tesis defensades entre l’1 d’octubre i el 30 de 
setembre de l’any següent 

 

13. Programes d'intercanvi 

 

13.11.2008 Data límit per a la resolució definitiva de l'equiparació d'estudis dels estudiants 
que cursin estudis en un programa d'intercanvi 17.04.2009 

 
 

14. Projecte de fi d’estudis (*) 

 

Matriculació dels estudiants que presenten el projecte de fi d’estudis de primer i 
segon cicle 

Fins el 15.05.2009 

Termini extraordinari per a matricular el període d'investigació (estudiants de 
tercer cicle que han accedit en el curs 2007/2008 i enguany s'han matriculat de 
la resta del període de docència) 

Del 13.07 al 17.07.2009 

 
  (*) A determinar pel centre dins els terminis fixats 
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15. Prova de conjunt homologació títols estrangers 

 

Del 26.01 al 13.02.2009 Convocatòria de la prova de conjunt per a l'homologació de títols 
estrangers Del 08.06 al 10.07.2009 

 

16. Reconeixement crèdits de lliure elecció (1) 

 

Convocatòria 
Data límit per a presentar 

la sol·licitud 
Resolució estudiants que 

finalitzen 
Resolució resta de 

sol·licitants 

Juny Del 09.06 al 04.07.2008 25.07.2008 05.09.2008 

Setembre De l’01 al 12.09.2008 26.09.2008 (2)  24.10.2008 (3) 

Febrer Del 19.01 al 06.02.2009 20.02.2009 13.03.2009 

 
  (1) A determinar pel centre dins els terminis fixats 

  
(2) Aquesta data també s'aplicarà als estudiants sol·licitants de la beca de col·laboració del Ministeri d'Educació i 

Ciència 

 

(3) Centres amb segona convocatòria del primer semestre traslladada al mes de setembre: 
Aquesta data s'aplicarà als estudiants sol·licitants de la beca de col·laboració del MEC i als estudiants que finalitzin 
estudis. Per a la resta de sol·licitants, el centre podrà determinar la resolució de la sol·licitud amb posterioritat a 
aquesta data. 

 

17. Règim de permanència (*) 

 

Data límit per a presentar la 
sol·licitud 

Data límit per a lliurar propostes 
de resolució al Consell Social  

Data límit per a la seva 
resolució 

Del 30.06 a l’01.09.2008 05.09.2008 23.09.2008 

Del 02.09 al 03.10.2008 10.10.2008 28.10.2008 

Del 06.10 al 31.10.2008 07.11.2008 25.11.2008 

Del 03.11 al 28.11.2008 09.12.2008 16.12.2008 

De l’1.12.2008 al 16.01.2009 30.01.2009 10.02.2009 

Del 02.02 al 27.03.2009 14.04.2009 21.04.2009 

Del 27.04 al 12.06.2009 19.06.2009 07.07.2009 

 

Termini de presentació de sol·licitud de canvi de règim 
de permanència  

15 dies abans de la formalització de la matrícula 
del curs 2008/2009 

(*) La data límit de resolució és provisional, es poden aprovar modificacions abans de l’inici del curs 2008/2009 
 

18. Pla Docent 

 

Període Procés 

Març-Abril de 2008 Alta del pla docent 

Abril de 2008 
Alta de les dades del pla docent pel que fa a les assignatures/mòduls, 
els grups, la distribució d'hores lectives, el semestre, i les dades del 
personal acadèmic que impartirà la docència 

Abril- Maig de 2008 
Introducció, per cada grup, la informació referent a locals, horari i 
calendari. 
Assignació de les hores de docència als professors 

30 d’abril de 2008 
Tancament dels grups que han d’anar a automatrícula, amb la 
informació, com a mínim, de calendari i d’horari i, el més aviat 
possible, de professors 
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Juny-Setembre de 2008 
Impressió del full de Pla Docent individual de cada professor, un per 
cada centre on imparteix docència 

1 de Desembre de 2008 
Imatge del Pla Docent, a utilitzar per a l’estudi del pla docent 
2008/2009 

Desembre de 2008 Enquesta 1r semestre 

Gener-Febrer de 2009 Ajustaments de les dades del Pla Docent del 2n semestre 

Maig de 2009 Enquesta 2n semestre 

 
ESCOLA DE POSTGRAU: 
 

Març/abril de 2008 Tramesa als departaments de les dades de direcció de tesis i treballs de 
recerca 

Novembre/Desembre 2008 Alta de les assignatures amb estudiants matriculats i introducció de les hores 
de docència 

Gener/març de 2009 • Tramesa als departaments d’un llistat de professors que han dirigit tesis o 
treballs de recerca llegits entre febrer de 2008 i febrer de 2009 

• Aplicació de la reducció de docència del curs 2008/2009 per direcció de 
tesis i treballs de recerca llegits entre el 15 de febrer de 2007 i el 15 de 
febrer de 2008 

Març/abril de 2009 Impressió del full de pla docent individual 

 
 

19. Enquestes de docència 

 

Calendari pels Gestions Acadèmiques Desembre Maig 

Inici del període de revisió del pla docent dels grups a 
enquestar 

Del 13 al 28 de novembre 
Del  9 al 30 d’abril 

Impressió de les fitxes de seguiment i llistat horari De l’1 al 2 de desembre Del 29 al 30 de maig 

Setmana de l’enquesta Del 15 al 19 de desembre De l’11 al 15 de maig 

Introducció de les dades de les fitxes de seguiment 
Del 16 desembre al  

16 de gener 
Del 12 de maig a l’1 de 

juny  

Tramesa de les fitxes de seguiment  
Del 16 de desembre al 16 

de gener 
Del 12 de maig a l’1 de 

juny 

 

Calendari per als Serveis Informàtics Desembre Maig 

Sorteig dels grups a enquestar 1a setmana de novembre 1a setmana d’abril 

Assignació real dels grups a enquestar 12 de novembre 9 d’abril 

Lectura dels fulls de resposta dels estudiants i del 
professorat i tramesa del fitxer de professorat 

Del 22 de desembre al 23 
de gener 

Del 18 maig al 5 de juny 

Explotació de les dades i preparació del fitxer 
d’explotació 

26 de gener 
8 de juny 

 
 

20. Disposició transitòria 

 

Atès que s’estan elaborant les normatives de transferència i reconeixement de crèdits i d’accessos a les 
titulacions de Grau amb estudis iniciats, els períodes de sol·licitud d’ambdós tràmits s’incorporaran al 
calendari acadèmicoadministratiu una vegada s’hagin aprovat les esmentades normatives. 
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Acord 39/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el nomenament de ponents per als màsters propis i 
diplomatures de postgrau, que tot seguit es transcriu: 
 

Nomenament de ponents per avaluar les propostes de màsters propis i diplomatures de postgrau 
 

 
 
 
Acord 40/2008, de 15 d’abril, pel qual s’informa favorablement la creació de títols de màsters propis i 
diplomes de postgrau nous i eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació.  
 
Acord 41/2008, de 15 d’abril, pel qual:  
 

1) Es ratifica, per delegació del Consell de Govern, els plans d’estudis dels màsters propis de nova creació 
següents: 

 
- SAP ERP Financials 
- Arts i indústries gràfiques 

 
2) Es ratifica, per delegació del Consell de Govern els plans d’estudis de les diplomatures de postgrau de 

nova creació següents: 
 

- SAP ERP Financials 
- Comptabilitat financera i control de costos amb SAP 
- Periodisme de revistes 
- Direcció de comunicació empresarial i institucional 

 
3) Es ratifica, per delegació del Consell de Govern, de la renovació dels màsters propis següents: 
 

- Criminologia i execució penal 
- Experimentació en química fina, 2a Edició.  
- Técniques d'investigació social aplicada (interuniversitari UAB-UB), 6a Edició. 
- Direcció de comunicació empresarial i institucional (presencial), 15a Edició.  
- Direcció de comunicació empresarial i institucional (on line), 7a Edició.  
- Relacions públiques i gabinets de comunicació 2a Edició 

 
 

4) Es ratifica, per delegació del Consell de Govern, de la renovació de les diplomatures de postgrau 
següents: 

 
-  Traducció jurídica, 8a. Edició 
-  Infermeria quirúrgica 
-  Emergències extrahospitalàries, 11a. Edició 
-  Cirurgia podològica de mínima incisió, 3a. Edició  
-  Anestèsia i reanimació, 8a. Edició 
-  Teràpia ocupacional en salut mental: actualitzacions, 3a. Edició 
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Acord 42/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, i a proposta de 
l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental, atorgar els premis extraordinaris de doctorat per al programa de 
doctorat en “Ciències Ambientals” del curs acadèmic 2004-2005. següent: 
 
Albert Guisasola Canudas 
Mostapha Rizki  
 
 
Acord 43/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el document Marc per a l'elaboració dels plans d'estudis dels 
títols dels Màsters Universitaris, per delegació del Consell de Govern, que tot seguit es transcriu: 
 

Marc per a l’elaboració dels plans d’estudis dels títols oficials dels Màsters Universitaris  
 
0 - Antecedents 
 
La Comissió d’Afers Acadèmics va aprovar, en sessió del 21 de març de 2006 un document que, amb el títol de 
“Marc per a l’elaboració dels plans d’estudis dels Màsters”, pretenia establir els criteris bàsics que calia tenir en 
compte a l’hora d’elaborar els plans d’estudis dels títols oficials dels màsters universitaris, amb l’excepció 
d’aquells que per estar directament vinculats amb l’exercici de determinades professions regulades, estaven 
subjectes a directrius pròpies.  
 
Ara, quan ja s’han succeït dues edicions de programació de màsters i després de la publicació del reial decret 
1393/2007, pel que s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, convé introduir les 
modificacions necessàries per adaptar aquell marc a les noves disposicions legals. Aquest document és el 
resultat d’actualitzar el de març de 2006, amb la incorporació d’aquestes modificacions. 
 
1.  Situació i context d’implantació dels títols oficials dels màsters universitaris. 
 

D’acord amb l’article 15.2 del RD 1393/2007, “Els plans d’estudis conduents a l’obtenció dels títols oficials de 
Màster Universitari tindran entre 60 i 120 crèdits, que contindran tota la formació teòrica i pràctica que 
l’estudiant hagi d’adquirir: matèries obligatòries, matèries optatives, seminaris, pràctiques externes, treballs 
dirigits, treball de fi de Màster, activitats d’avaluació, i altres que resultin necessàries segons les 
característiques de cada títol”. 

En aquest marc legal, i, mentre no acabin els primers futurs graduats de les noves titulacions de grau, la major 
part dels estudiants candidats per als estudis de Màster seran els actuals llicenciats, enginyers, diplomats o 
enginyers tècnics dels diferents estudis. 
 
En la majoria dels casos, els actuals llicenciats i enginyers accediran directament al segon any del màster, 
mentre que els diplomats i enginyers tècnics ho faran al primer any. Això ens obliga, de fet, a ofertar els 120 
crèdits simultàniament durant l’any d’inici del Programa. 
 
La convivència de les actuals llicenciatures (amb estructures de 1r i 2n cicle) amb l’estructura dels estudis de 
postgrau adaptats a l’EEES, que incorpora 2n cicle (títol de màster) i 3r cicle (títol de Doctor), ens obliga a 
establir taules d’equivalències entre els mòduls que formin part del 1r any del màster i les assignatures del 2n 
cicle de les titulacions relacionades. Els estudiants del 1r any de màster es matricularan de mòduls que tindran 
docència alternativa en assignatures existents. 
 
En relació amb els estudiants que sol·licitin l’admissió als estudis oficials de Màster Universitari i que presentin 
titulacions obtingudes en universitats estrangeres, caldrà analitzar el seu expedient per avaluar si poden 
accedir, i com fer-ho, a les noves titulacions, en els termes previstos en l’article 16 del RD 1393/2007. 
 
2. Títols oficials de màster universitari: 

D’acord amb el protocol d’avaluació per a la verificació de títols universitaris oficials de l’ANECA, caldrà 
proporcionar la informació sobre la orientació (professional, acadèmica o de recerca) del títol, així com altra 
informació pertinent, com ara les especialitats i els itineraris. Aquesta informació constarà en el Suplement 
Europeu al Títol.  

3. Tipologia de màsters, segons la seva orientació 
 
Es podran programar màsters: 
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• Acadèmics 
• Professionals 
• De recerca 
• Mixtos (mes d’una tipologia) 

 
La tipologia del Màster determinarà el nombre de crèdits obligatoris a cursar per l’estudiant.  
 
4. Estructura del pla d’estudis. 
 
El desenvolupament dels nous plans d’estudi s’ha de fer en el marc del perfil de formació del futur titulat basat 
en resultats d’aprenentatge, els quals s’expressen en forma de competències. 
 
Els plans d’estudi estan estructurats en crèdits europeus (ECTS), que es caracteritzen perquè tenen en compte, 
a més de les hores lectives, totes les activitats de l’estudiant en el procés d’aprenentatge. 
 
Les sigles ECTS corresponen a European Credit Transfer System (Sistema Europeu de Transferència de 
Crèdits). És l’estàndard adoptat per totes les universitats de l’EEES per tal de garantir la possibilitat de 
comparar entre sí els estudis que ofereixen. En l’àmbit de l’EEES s’ha acordat que un curs acadèmic és de 60 
crèdits ECTS, on el nombre d’hores assignades a un crèdit ECTS està entre les 25 i les 30 hores. Es permet, 
així, adequar el curs acadèmic a les característiques i especificitats de cada país en general i de cada universitat 
en particular. 
 
En el cas de la nostra universitat, hem definit que el curs acadèmic és de 1500 hores, on cada crèdit ECTS 
equival a 25 hores de treball de l’estudiant. 
 
Tenint en compte les característiques dels continguts previstos per als diferents tipus de màster i amb l’objectiu 
de garantir la màxima flexibilitat, es preveu el mòdul com a unitat bàsica de formació, que estructura els plans 
d’estudis. Els mòduls podran ser de 10 o de 15 crèdits ECTS. Els crèdits dels mòduls de treball de recerca o de 
pràctiques externes podran ser la suma de dos mòduls. 
 
Tot i que els plans d’estudis dels màsters podran ser d’entre 60 o 120 crèdits, la majoria dels plans d’estudis, 
principalment els màsters de recerca, seran de 120 crèdits ECTS (60 + 60), a realitzar en 2 anys acadèmics. 
 
Mentre siguin vigents els actuals estudis de llicenciatures, enginyeries i diplomatures, el primer any del màster 
(els primers 60 crèdits) té per objectiu aconseguir anivellar el currículum (normalment de 180 crèdits ECTS) 
d’estudiants provinents de diferents orígens acadèmics. En aquest context, aquests 60 crèdits seran crèdits 
amb continguts bàsics de nivell assimilable a assignatures del 2n cicle actual. Caldrà, doncs, ofertar una sèrie 
de mòduls que portaran associat un quadre d’equiparació amb assignatures de 2n cicle, que seran les que 
hauran de cursar els estudiants. 
 
En el 2n any del màster (segon bloc de 60 crèdits) és on es donarà una identitat diferenciada al títol a partir 
d’una determinada obligatorietat i on hem d’assegurar el nivell de continguts avançats. 
 
Cada curs acadèmic s’estructura en 2 semestres de 30 crèdits. L’opció feta per la semestralitat vol facilitar 
l’intercanvi i la mobilitat d’estudiants amb d’altres universitat europees, on de forma majoritària han optat per 
estructures de 2 semestres. 

 
En un semestre un estudiant podrà cursar 3 mòduls de 10 crèdits ECTS o 2 mòduls de 15 crèdits ECTS. Els 
mòduls es podran programar de forma consecutiva o simultània dintre d’un mateix semestre. De forma general, 
60 crèdits ECTS es traduiran en un mínim de 4 o un màxim de 6 mòduls per curs acadèmic. 

 
5. Els mòduls i tipus de mòduls 
 
Un mòdul és la nova unitat que estructura els Plans d’estudi, substituint i ampliant la unitat d’assignatura 
utilitzada fins ara. 
 
Un mòdul és una unitat bàsica de formació, formalment estructurada per una sèrie de continguts i que porta 
associats uns resultats d’aprenentatge. Un mòdul és avaluable de forma indivisible i permet assolir objectius 
associats al perfil de formació. 
 
Un mòdul pot ser obligatori en un màster i ser optatiu en un altre. Mai, però, seran divisibles els seus 
continguts. 
 
S’estableixen en 3 tipus de mòduls, en funció de la dedicació docent que requeriran: 
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1. Mòduls de formació acadèmica i/o metodològica 
2. Mòduls de recerca: treball de recerca, en el cas de màsters de recerca i treball fi de màster, en el cas de 

màsters acadèmics 
3. Mòduls de pràctiques externes (en empreses o institucions).  
 
Cada mòdul tindrà un responsable que vetllarà per la seva coordinació i l’avaluació, la relació  entre els 
diferents professors que hi participin i la interlocució amb els estudiants. 
 
El mòdul serà la unitat de matrícula i avaluació que figurarà tant a les actes com als expedients. 
 
Només hi haurà una convocatòria, és a dir, un únic tancament d’acta. Dintre del mòdul es podran programar 
totes les activitats d’avaluació que es considerin pertinents. 
 
L’establiment del pla d’estudis a nivell de mòdul permetrà una major flexibilitat per a l’estructuració dels 
continguts i activitats que en formen part. 
 
6. Treball de fi de màster.  
 
D’acord amb el que estableix el RD 1393/2007, en el seu article 15.3, els estudis de màster es finalitzaran amb 
l’elaboració i defensa pública d’un treball de fi de màster. 
 
En el màster d’orientació a la recerca,  el mòdul de “Iniciació a la recerca i treball fi de màster “ compleix la 
funció del treball de fi de màster. 
 
En el màster d’orientació acadèmica s’haurà d’incloure un mòdul de Treball de fi de Màster de 10 ECTS. 
 
En els màsters d’orientació professional els mòduls “Projectes/Practiques-Treball de fi de màster”, inclourà  
l’elaboració i defensa pública del treball de fi de màster.  

 
En qualsevol cas, per a l’avaluació del treball de fi de màster, caldrà l’elaboració d’una memòria escrita i la seva 
exposició pública davant una comissió nomenada per la comissió del Màster.  
 
La composició d’aquesta comissió dependrà de la tipologia del mòdul: 
 

a) Si és d’iniciació a la recerca, la comissió estarà composta per tres professors o investigadors 
doctors, dos dels quals, com a mínim, han de ser permanents. 

b) Si són pràcticums, pràctiques externes, treball de fi de màster o afins, la comissió estarà composta 
per tres professors, un dels quals, com a mínim, ha de ser un doctor permanent. 

 
Per a la qualificació final es podran tenir en compte també altres consideracions addicionals, com ara l’avaluació 
de la memòria per part d’un ponent, l’informe del director o tutor del treball, l’informe de l‘entitat externa on es 
realitza el pràcticum o les pràctiques, etc. 
 
L’avaluació serà sempre individual, encara que l’activitat s’hagi realitzat col·lectivament, i haurà de considerar 
també l’assoliment dels objectius del màster. 
 
Les comissions generaran acta de les sessions d’avaluació on consti la qualificació de cada estudiant. L’acta 
oficial del mòdul corresponent serà signada pel responsable del mòdul. 
 
Es recomana que les comissions siguin nomenades per a tot el curs. En cas que per motius organitzatius això 
no sigui possible, com a mínim un dels membres haurà de ser comú a totes les comissions nomenades. 
 
D’acord amb la normativa vigent, es podrà atorgar com a màxim una matrícula d’honor per cada 20 alumnes o 
fracció de l’acta corresponent. 
 
7. Crèdits obligatoris i crèdits optatius 
  
La voluntat de la UAB és la d’oferir màsters de qualitat que responguin als perfils de formació i que tinguin 
“trets diferencials” per a cada una de les diferents tipologies de màster. 
 
Amb aquesta finalitat, la UAB vol establir una determinada “obligatorietat” respecte al nombre i tipologia dels 
crèdits a cursar pels estudiants, per tal de garantir que els mòduls cursats reflecteixin no només el mínim comú 
d’un màster UAB, sinó també el perfil de formació específic a la seva tipologia. 
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El pla d’estudis d’un màster definirà l’oferta de crèdits obligatoris i optatius d’acord amb el nombre de crèdits 
mínims i màxims que es defineix a continuació: 
 

7.1. Crèdits obligatoris per Màster amb títol únic.  
 
El nombre mínim i màxim de crèdits obligatoris que configuren l’estructura del màster d’acord amb la seva 
tipologia s’indica en el quadre següent: 
 
 ECTS 

Acadèmics 
ECTS 

Iniciació a la Recerca 
i Treball fi de Màster 

ECTS 
Treball fi de 

Màster 

ECTS  Projecte/ 
Pràctiques 

i Treball fi de Màster 

Màster de Recerca mín. 10 mín.15/màx.30  - 

Màster Acadèmic mín. 30  10 - 

Màster Professional mín. 30   mín.15 /màx.30 

 
El nombre mínim i màxim de crèdits obligatoris fan referència només als 60 crèdits relatius al 2on any del 
màster i a aquells màsters que no tenen especialitats. 
 
En el cas d’un màster “mixt” haurà d’acomplir els requisits de les tipologies que contingui. 
 
En el cas en què un màster de títol únic tingui itineraris, haurà  d’incloure un mínim de 2 mòduls obligatoris 
comuns per a tots els itineraris. Si els itineraris són de tipologia diferent, cada itinerari haurà d’acomplir els 
requisits corresponents a la seva tipologia. 
 
La programació d’ itineraris en un màster estarà condicionada al nombre d’estudiants preadmesos. 
 

7.2. Crèdits obligatoris per estudis oficials de Màster Universitari amb especialitats 
 
 
Un màster amb especialitats ha de tenir, com a mínim, un mòdul obligatori comú a totes les especialitats. Dins 
de l’especialitat, el tronc comú obligatori ha de superar els 30 crèdits ECTS i pot incloure el treball de recerca 
i/o les pràctiques professionals. 
 
L’estudiant que cursi una especialitat haurà de cursar el mòdul obligatori del màster (de 10 o de 15 crèdits) i 
els mòduls obligatoris de l’especialitat.  
 
La programació d’especialitats en un màster estarà condicionada al nombre d’estudiants preinscrits.  

 
8. Oferta d’Optativitat 
 
De forma general, un cop establert el nombre de crèdits obligatoris i de crèdits optatius d’un màster, es podran 
programar el doble de crèdits optatius dels que ha de cursar l’estudiant (ràtio 2:1). L’oferta d’una optativitat 
addicional estarà condicionada al nombre d’estudiants matriculats en el màster en les edicions anteriors. 
 
L’oferta d’optativitat es podrà complementar amb: 
 

 Mòduls d’un altre itinerari 
 Mòduls d’una altra especialitat 
 Mòduls d’un altre màster del mateix POP 
 Mòduls d’un altre POP  

 
La programació d’un mòdul optatiu requereix un mínim de 5 estudiants. 
 
9. Presencialitat: 
 
De forma general, es considera que les activitats formatives col·lectives que requereixen un paper de lideratge 
per part del professor han d’estar entre el 20% i el 30% del nombre total d’hores de treball de l’estudiant. 
Aquests límits han d’acomplir-se a nivell de mòdul, excepte en aquells mòduls relatius a treballs de recerca, 
pràctiques externes, projectes o similars. 
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   Presencialitat: 

 20% 30% 
60 crèdits (1 curs)    1.500 hores 300 h 450 h 
30 crèdits (1 semestre)       750 hores 150 h 225 h 

1 crèdit ECTS = 25 hores (treball total estudiant) 

A nivell de la guia docent, s’explicitarà la distribució de les diferents activitats formatives per a cada un dels 
mòduls. 
 
 
10. Ordenació acadèmica 
 

 Calendari: 
El calendari es fixarà cada any per la Comissió d’Afers Acadèmics. De forma orientativa, el 
calendari tindrà una durada a l’entorn de 38 setmanes, amb 2 semestres de 18-19 setmanes i 
una setmana intersemestral. 
 

 Tancament d’actes: 
Hi haurà un tancament d’actes al final de cada semestre, que es fixarà en el calendari aprovat 
per la Comissió d’Afers Acadèmics. 
 
El mòdul serà la unitat d’avaluació que figurarà tant a les actes com als expedients.  
 

  Reconeixement: 
Per als mòduls dels primers 60 crèdits ECTS es podran reconèixer continguts d’estudis de 
llicenciatures, enginyeries, arquitectures o d’altres estudis de postgrau (Màsters, etc.) 
 
Per als mòduls dels segons 60 crèdits ECTS es podran reconèixer continguts obtinguts en 
estudis de postgrau (màsters i doctorat), fins a un màxim de 30 crèdits. 
 

 Equiparació: 
Els estudiants que hagin superat total o parcialment els crèdits docents i d’investigació d’un 
Programa de Doctorat regulat pel Decret 778/1998, podran sol·licitar i obtenir total o 
parcialment, si s’escau, l’equiparació entre el programa de doctorat a extingir i el Màster 
universitari afí.  
 

 Matrícula: 
El mòdul serà la unitat de matrícula i la primera matrícula serà d’un mínim de 30 crèdits ECTS. 
La matrícula estarà sempre condicionada a l’admissió. 

 
11. Documentació 
 
La documentació que s’ha de presentar és la següent: 
 

1.  Objectius i perfil de formació 
 
2. Criteris d’admissió i criteris de selecció dels estudiants 
 
3. Estructura del pla d’estudis, especialitats, itineraris 

3.1.Per als primers 60 crèdits ECTS: quadre d’equiparació amb matèries de 2n cicle. 
3.2. Per als segons 60 crèdits ECTS es lliurarà una fitxa en la que s’indicarà el nom del mòdul, el 
nombre total de crèdits ECTS, descriptors, tipus de mòdul i la seqüència 
 

4. Graella en que es creuin les competències i els mòduls 
 
5. Quadre de recursos de professorat necessaris, amb el vistiplau dels responsables dels departaments o 
instituts implicats. 

 
6. Per a les propostes de màsters interuniversitaris: conveni entre les universitats participants.  
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12. Elaboració i aprovació del pla d’estudis 
 
De forma transitòria, la Comissió del màster elaborarà la proposta del pla d’estudis que elevarà a la Comissió 
de POP. La Comissió de POP consultarà la facultat o escola i els departaments que hi participin, i recollirà i 
resoldrà les al·legacions rebudes. Durant aquest procés, l’OPQ donarà el suport tècnic tant a les comissions de 
Màster com a la Comissió de POP. Un cop aprovada la proposta per a la Comissió de POP, aquesta elevarà la 
proposta de màster a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva aprovació definitiva. 
 
La Comissió de POP designarà un relator responsable de presentar-la a la Comissió d’Afers Acadèmics, la qual 
designarà un ponent per a cada màster. 
 
Aquest procediment serà revisat a partir de l’experiència adquirida. 
 
13. Nombre d’estudiants, preinscripció i matrícula. 

 
La Comissió d’Afers Acadèmics fixarà anualment el nombre mínim d’estudiants preadmesos per a poder 
programar un màster. De la mateixa manera s’establirà un mínim per a programar itineraris i especialitats. 
 
 
Acord 44/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova, per delegació del consell de Govern i a proposta de la 
Facultat de Ciències de l’Educació, atorgar els premis extraordinaris per al curs acadèmic 2006-07 següents:  
 
Mestre/a Especialitat Llengua Estrangera 
Marta Burgaya Fraile 
Alba Casacuberta Gerbeau 
 
Mestre/a Especialitat Educació Primària 
Marta Pelay González 
Lidia Allué Mateos 
Pablo Martín Vegas 
 
Mestre/a Especialitat Educació Infantil 
Virginia Jacqueline Agustino Rodríguez 
Sara Fernández Muñoz 
Jennifer García González 
 
Mestre/a Especialitat Educació Física 
Aurora Reyes Bejar  
Alex García Gaitán 
 
Mestre/a Especialitat Educació Especial 
Anna Hurtado Hernández 
Montserrat Mena Quesada 
 
Mestre/a Especialitat Educació Musical 
Alba Florensa Ferrando 
Cristina González Martín 
 
Diplomatura d’Educació Social 
Julio Salom Iglesias 
Vanessa Bassols Garcés 
 
Llicenciatura en Psicopedagogia  
Judit Carrera Comas 
Laura Velasco Garrido 
 
Llicenciatura en Pedagogia  
Sabrina Griño Terral 
María José Pérez Cabrera 
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Acord 45/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova, per delegació del consell de Govern i a proposta de l’Escola 
Superior d’Arxivística i Gestió de Documents, atorgar els premis extraordinaris següents: 
 
Graduat Superior en Arxivística i Gestió de Documents  
 
Curs acadèmic 2003-2004  
Maria Dolors Bernal Creus 
Miguel Angel Vega Sancho 
 
Curs acadèmic 2004-2005  
Enric Cobo Barri 
Maria del Mar Ferrer Brandolin 
 
Curs acadèmic 2005-2006  
Pilar Cuerva Castillo 
Aleix Viñas Ulldemolins 
 
Curs acadèmic 2006-2007  
Sara Folch de la Fuente 
Joan Pérez Ventayol 
 
 
 
I.2.1.1. Subcomissió de Grau 
 
Acord 11/2008 , de 15 d’abril, pel qual s’informa favorablement sobre places de nou ingrés per al curs 
acadèmic 2008-2009 
 
 
Acord 12/2008 , de 15 d’abril, pel qual s’informa favorablement, i s’eleva a la Comissió d’Afers Acadèmics 
les propostes següents: 
1.- Creació dels titols oficials de grau següents: 

- Graduat/Graduada en Logopèdia 
- Graduat/Graduada en Psicologia 
- Graduat/Graduada en Relacions Laborals 
- Graduat/Graduada en Sociologia 
- Graduat/Graduada en Llengües i Cultures d’Àsia Oriental 

 
2.- Adscripció dels esmentats títols oficals de grau: 

- El títol de Graduat/Graduada en Logopèdia s’adscriu a la Facultat de Psicologia 
- El títol de Graduat/Graduada en Psicologia s’adscriu a la Facultat de Psicologia 
- Graduat/Graduada en Relacions Laborals s’adscriu a la Facultat de Dret 
- Graduat/Graduada en Sociologia s’adscriu a la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia 
- Graduat/Graduada en Llengües i Cultures d’Àsia Oriental s’adscriu a la Facultat de Traducció i 

d’Interpretació 
 
 
Acord 13/2008, de 15 d’abril, pel qual s'aprova l'oferta d'assignatures d'universitat de lliure elecció per al 
curs acadèmic 2008-2009, que tot seguit es transcriu: 
 



BOUAB Núm. 51              Abril del 2008 

 
 

_____________________________________________________ 34

 



BOUAB Núm. 51              Abril del 2008 

 
 

_____________________________________________________ 35

 



BOUAB Núm. 51              Abril del 2008 

 
 

_____________________________________________________ 36

 
 
 

 
 
 



BOUAB Núm. 51              Abril del 2008 

 
 

_____________________________________________________ 37

 



BOUAB Núm. 51              Abril del 2008 

 
 

_____________________________________________________ 38

 



BOUAB Núm. 51              Abril del 2008 

 
 

_____________________________________________________ 39

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



BOUAB Núm. 51              Abril del 2008 

 
 

_____________________________________________________ 40

 
 
 

 
 



BOUAB Núm. 51              Abril del 2008 

 
 

_____________________________________________________ 41

Acord 14/2008, de 15 d’abril, pel qual s'aprova la modificació de l'oferta d'activitats que donen dret a 
crèdits de lliure elecció per al curs acadèmic 2007-2008, que tot seguit es transcriu: 
 

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

Nom Institució Títol de l' Activitat Adreçat a: 
Cr. 
(*) 

        

Grup recer. UAB Formes 
Ident.cultura angles.renaix. 

Cossos i ànimes: esperit i matèria en el 
Renaixement europeu 

Alumnes de tota la UAB 2 

    
(*) Activitat aprovada per 1,5 crèdits a la CAA del 29/11/2007. El 15/04/08 s'esmena la resolució  
 
 

Nom Institució Títol de l' Activitat Adreçat a: Cr. 

Facultat de Medicina 
Aspectes generals i d'investigació 
bàsica en càncer de mama 

Facultat de Medicina 1.5 

Associació Veterinària per a 
l'Atenció a la Fauna Exòtica i 
Salvatge (AVAFES) 

Curs de maneig i medicina en animals 
exòtics 

Facultat de Veterinària.   1.5 

Escola Universitària d'Infermeria i 
de Fisioteràpia Gimbernat 

Estada Pràctica en colònies de nens i 
joves amb diabetis 

EU Infermeria i Fis. 
Gimbernat.   

4 

Titulació d'Humanitats (*) 
Els studia humanitatis. Recerca i 
innovació en l'EEES 

Alumnes de tota la UAB 1.5 

Escola Universitària d'Estudis 
Empresarials de Manresa 

El Nou Pla General Comptable 
Tots els alumnes de la 
UAB 

1.5 

    
(*) S'aprova condicionalment, amb el compromís de revisar el nombre d'hores de dedicació de l'estudiant 

 
 
Acord 15/2008, de 15 d’abril, pel qual s'aprova l'adaptació de la Normativa de reconeixement de la docència 
impartida en terceres llengües, que tot seguit es transcriu: 
 

Procediment per al reconeixement al pla docent de la docència impartida en terceres llengües  

• Al finalitzar cada curs, el centre tramet a la vicerectora d'Ordenació Acadèmica (amb còpia a l'OPQ) un 
llistat dels professors que han impartit docència (en 1r i 2n cicle) en una tercera llengua, per tal qui hi 
doni el vistiplau.  

El llistat ha d'incloure el nom del professor, el departament, l'assignatura, el(s) grup(s) i els crèdits 
impartits. Per cada assignatura/grup es reconeixerà el 20% del seu valor total en crèdits, fins a un 
màxim de 1,5 crèdits, que equivalen a 15 hores de docència.  

Per cada professor es poden reconèixer un màxim de 3 crèdits, que equivalen a 30 hores de docència, 
que s'han de sumar a les hores de docència impartides.  

El reconeixement s'inclourà en el pla docent del curs següent (com en el cas de la direcció de tesis i 
tesines).  

La Comissió d'Afers Acadèmics en data 19-6-2006 ha aprovat que el reconeixement en el pla docent 
de la docència en anglès es podrà reconèixer en el mateix any en què s'ofereix, quan es tracti del segon 
curs o posterior en què s'imparteixi l'assignatura. 

• L'OPQ trametrà a cada departament el llistat dels professors, amb les hores que s'han de reconèixer, per 
tal que ho introdueixin al pla docent del professor en una assignatura específica, que s'haurà de donar 
d'alta, i que a efectes d'anàlisi del pla docent es tindrà en compte en la columna d'altra docència de 1r i 
de 2n cicle.  
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• Queden excloses d'aquest reconeixement les assignatures que, per el seu contingut, s'han d'impartir en 
una tercera llengua i els professors que imparteixen la classe en la seva llengua materna.  

• Aplicable als estudis (llicenciatures, diplomatures i enginyeries) i programes de doctorat actuals. 
L’aplicació als nous estudis de grau i màster s’haurà de reconsiderar. 

• Aquest reconeixement s’aplicarà a partir del curs 2007-2008. 

 
Acord 16/2008, de 15 d’abril, pel qual es suprimeix l’assignatura “El món islàmic” del programa 
d’Assignatures Metacampus i s’aprova l’assignatura “El món oriental” en el programa abans esmentat.  
 
 
I.2.1.2. Subcomissió de Postgrau 
 
Acord 23/2008, de 8 d’abril, pel qual s’informa favorablement el marc per a l’elaboració dels plans d’estudis 
dels màsters universitaris. 
 
Acord 24/2008, de 8 d’abril, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la modificació dels plans 
d’estudis dels següents Màsters Oficials:  
 

- Patrimoni artístic a Catalunya 
- Educació intercultural 
- Visió per computador i intel·ligència artificial 
- Investigació etnogràfica, teoria antropològica i relacions interculturals 
- Estudis anglesos avançats 
- Atenció integral al malalt crític i emergències 
- Investigació en psicologia social 
- Recerca en Veterinària 

 
Acord 25/2008, de 8 d’abril, pel qual s’aprova el contingut dels estudis de doctorat en “Psicologia clínica”. 
 
Acord 26/2008, de 8 d’abril, pel qual s’aprova la renovació dels programes de doctorat següents, regulats 
pel Reial Decret 778/1998, de 30 d’abril, per al curs acadèmic 2008-2009: 
 

- Programa de doctorat en “Pediatria, obstetrícia i ginecologia” 
- Programa de doctorat en “Salut pública, metodologia de la recerca biomèdica” 

 
Acord 27/2008, de 8 d’abril, pel qual s’informa favorablement la proposta de ponents per avaluar les 
propostes de màsters propis i diplomatures de postgrau, i elevar-la a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la 
seva aprovació, si escau. 
 
Acord 28/2008, de 29 d’abril, pel qual s’aprova la modificació, per delegació del Consell de Govern, del pla 
d’estudis del Màster Universitaris següents: 
 

- Recerca en didàctica de la llengua i la literatura 
- Recerca en economia aplicada 
- Patrimoni artístic a Catalunya 
- Recerca en veterinària 

 
Acord 29/2008, de 29 d’abril, pel qual s’informa favorablement la creació de títols de màsters propis i de 
diplomatures de postgrau, i s’eleva a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva aprovació. 
 
Acord 30/2008, de 29 d’abril, pel qual s’aproven els plans d’estudis dels màsters de nova creació següents, i 
s’eleven a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva ratificació: 
 

- Intervenció social i sanitària a la comunitat 
- Cures infermeres a les persones que presenten malalties renals 
- Política macroeconòmica i mercats financers (títol interuniversitari UAB-UPF) 
- Gestió del turisme per a tots 
- UE-Xina: Cultura i Economia 
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- Psicologia, atenció personalitzada i desenvolupament comunitari 
- Interdisciplinari en migracions contemporànies. Migracions contemporànies i interculturalitat 
- Direcció de comptes publicitaris (Account Manager) 

 
 
Acord 31/2008, de 29 d’abril, pel qual s’aproven els plans d’estudis de les diplomatures de postgrau de nova 
creació següents, i s’eleven a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva ratificació: 
 

- Protocol institucional i de les organitzacions 
- Dret Urbanístic avançat  
- Migracions contemporànies i interculturalitat  

 
Acord 32/2008, de 29 d’abril, pel qual s’aproven els plans d’estudis dels màsters propis adaptats a l’Espai 
Europeu d’Educació Superior següents, i s’eleven a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva ratificació: 
 

- Tradumàtica 
- Direcció d'institucions sanitàries 
- Logopèdia infantil 
- Psicologia i psicoteràpia analítica 
- Gestió de la comunicació política i electoral 
- MBA en Gestió hotelera 
- Màrqueting i finances hoteleres 
- Neuropsicologia i neurologia de la conducta 
- Neuropsicologia: Diagnòstic i rehabilitació neuropsicològica 
- Gestió i organització d'esdeveniments 
- Relacions Internacionals (títol interuniversitari UAB-UB-UPF) 
- Competition and market regulations 
- Economics of science and innovation (títol interuniversitari UAB-UPF) 

 
Acord 33/2008, de 29 d’abril, pel qual s’aproven els plans d’estudis de les diplomatures de postgrau 
adaptades a l’Espai Europeu d’Educació Superior següents, i s’eleven a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la 
seva ratificació: 
 

- Gestió i administració local (5a Ed. Barcelona) 
- Gestió i administració local (2a Ed. Lleida) (títol interuniversitari UAB-UdL)  
- Gestió i administració local (2a Ed Tarragona) (títol interuniversitari UAB-URV)  
- Gestió i administració local (1a edició Girona) 
- Dependència i atenció domiciliària 
- Readaptació a l'esforç 
- Fisioteràpia en traumatologia i cirurgia ortopèdica 
- Periodisme local, comarcal i social 
- Educació especial: pedagogia terapèutica 
- Màrqueting i finances hoteleres 
- Gestió i organització d'esdeveniments 

 
Acord 34/2008, de 29 d’abril, pel qual es dóna el vistiplau a les noves creacions de cursos d’especialització. 
 
Acord 35/2008, de 29 d’abril, pel qual es renova el programa de doctorat en Farmacologia, regulat pel Reial 
Decret 778/1998, de 30 d’abril, per al curs acadèmic 2008-2009. 

Acord 36/2008, de 29 d’abril, pel qual s’aprova: 
Primer.- Els estudis de doctorat en filosofia, regulats per Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre. 
Segon.- Es contingut dels estudis de doctorat següents, regulats pel Reial Decret 1393/2007, de 29 octubre: 
 

- Filosofia 
- Geologia 
- Didàctica de la llengua i de la literatura 
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I.2.2. Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Acord 1/2008, de 9 d'abril, pel qual s'acorda aprovar la Normativa i recomanacions d'ús de les instal·lacions 
esportives de la Universitat Autònoma de Barcelona, que tot seguit es transcriu: 
 

Normativa i recomanacions generals d'ús de les instal·lacions esportives de la UAB 
 
Preàmbul 
 
Aquesta normativa té per objecte la regulació de l’ús i el funcionament correctes de les instal·lacions esportives 
de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), gestionades pel Servei d’Activitat Física (SAF), i serà 
d’aplicació a totes les persones que les usin. Tots els espais es regiran per les especificacions d’ordre general i 
per les normes generals per a les usuàries i per als usuaris. En els espais esportius, a més, caldrà complir les 
normes específiques pertinents. En cas de conflicte, s’aplicarà en primer lloc la normativa específica, llevat que 
la general sigui més restrictiva. 
 
Article 1 - Les persones usuàries 
 
Capítol I – El concepte de persona usuària 
 
Als efectes d’aquesta normativa, s’entén per usuari/ària qualsevol persona física o jurídica que faci ús de la 
instal·lació esportiva, en qualsevol modalitat i/o disciplina, ja sigui de manera puntual o perllongada i sota 
qualsevol de les modalitats d’autorització d’ús. 
 
També restaran obligades al compliment de la normativa referida a l’ús i al manteniment de les instal·lacions 
esportives aquelles persones que hi romanguin per participar o presenciar un esdeveniment que hi tingui lloc. 
 
L’ús de la instal·lació comporta el pagament del preu públic corresponent a la modalitat d’ús. 
 
Per adquirir la condició d’abonada la persona interessada haurà d’aportar les seves dades personals al SAF, 
conjuntament amb la documentació que acrediti el col·lectiu al qual pertany –si escau- i el document previst 
per a la domiciliació bancària dels preus públics establerts. 
 
L’usuari/ària puntual, per adquirir aquesta condició, únicament ha d’abonar el preu de l’entrada previst, segons 
el col·lectiu al que pertanyi, i serà admès/esa a la utilització dels serveis sempre que no existeixin problemes 
amb l’aforament i que compleixi la resta de determinacions que més endavant es tracten amb detall. 
 
Per adquirir la condició de persona inscrita a un curs o activitat, caldrà fer la sol·licitud pels mitjans que 
correspongui i la persona serà admesa en funció de les places previstes i per ordre de presentació de la 
sol·licitud. Quan aquesta no pugui ser atesa per manca de disponibilitat de places per a l’activitat sol·licitada, 
s’integrarà en una llista d’espera per ordre de presentació, als efectes d’accedir a l’activitat o curs en el moment 
que es produeixi vacant o ampliació de places, si això és possible. El fet d’estar en llista d’espera es comunicarà 
a la persona interessada. 
 
Capítol II – Drets de les persones usuàries 

a. Accedir a les instal·lacions assignades, en el seu horari de funcionament, per a la finalitat per a la qual 
acreditin estar autoritzats/des. 

b. Realitzar les activitats fisicoesportives per a les quals tinguin autorització. 

c. Utilitzar els serveis d’accés general de les instal·lacions esportives. 

d. Formular reclamacions, queixes i suggeriments en relació amb el servei, seguint el procediment que hi hagi 
establert. 

e. Sol·licitar informació sobre el funcionament o la gestió de les instal·lacions, així com sobre programes i 
activitats esportives. 

f. Exercir els drets d’accés, de rectificació i de cancel·lació, d’acord amb el que determina la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 

g. Conèixer les característiques de les instal·lacions. Amb aquesta finalitat, el SAF mantindrà actualitzada al 
seu web la informació relativa a les seves característiques principals. 
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h. Rebre resposta de les queixes o reclamacions en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de la data de la 
seva presentació. 

i. Ser membre de la Comissió d'Usuaris en els termes i condicions que estableixi el Reglament que regeixi 
aquest òrgan del SAF. 

 
 
 
Capítol III - Obligacions de les persones usuàries 
 
1 – De compliment general: 

a. Fer un bon ús de les instal·lacions esportives i procurar, en tot moment, respectar-les i cuidar-les, així com 
el mobiliari i qualsevol altre element que hi hagi instal·lat. 

b. Mostrar al personal al servei de les instal·lacions l’autorització per usar-les, en el moment d’accedir-hi i en 
qualsevol moment en què els la demanin. 

c. Col·laborar en el manteniment de la neteja de la instal·lació i, amb aquesta finalitat, fer ús de les papereres 
i dels recipients higiènics que hi ha. 

d. Respectar l’horari de funcionament. 

e. Seguir les indicacions i instruccions que faci el personal de servei. 

f. Comunicar al personal que hi presta servei les alteracions de funcionament, els desperfectes o les 
deficiències en el funcionament de la instal·lació. 

g. Tractar amb respecte la resta d’usuaris i d’usuàries i el personal que hi treballa. 

h. Respectar i tenir cura del mobiliari, el material esportiu, els jardins i l’arbrat. 

i. Abonar puntualment les taxes i/o preus públics establerts per a cada servei o espai esportiu i per a cada 
modalitat d’ús determinada. 

j. Efectuar la pràctica esportiva amb el material i la vestimenta adient per a cada tipus d’instal·lació. 

k. Abandonar la instal·lació quan hagin estat advertits/des de l’incompliment de la normativa i es neguin a 
rectificar la seva conducta. A aquest efecte, el personal de la instal·lació té la capacitat d’expulsar qualsevol 
persona o entitat que no compleixi la normativa vigent, general o específica, que figura recollida com a no 
permesa o com a obligatòria per a cada espai, d’acord amb la present normativa d’ús i amb la resta de 
normativa legal que sigui d’aplicació. 

l. Aportar les dades necessàries per a adquirir la condició de persona usuària de les instal·lacions o la condició 
de persona inscrita a un curs o activitat. 

 
2 - De compliment específic per a usuaris que pertanyin a un col·lectiu: 

a. Designar, davant el SAF, la persona que representa l’entitat als efectes d’elaborar el pla d’usos de cada 
temporada. 

b. Subscriure i mantenir la vigència de les pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixin les 
activitats que s’han de realitzar i les persones participants, tant practicants com públic assistent, si s’escau. 

c. Comunicar, amb la urgència necessària, qualsevol incidència derivada de les activitats que es produeixi 
durant la seva permanència en la instal·lació. 

d. Utilitzar la instal·lació per a la finalitat determinada en l’acord d’utilització i segons el calendari previst al pla 
d’usos. 

e. Respectar el nombre d’usuàries i d’usuaris d’acord amb la comunicació efectuada en el moment de 
l’autorització. 

f. Sol·licitar autorització expressa del SAF per modificar les condicions d’ús dels dos apartats anteriors. 

g. Adoptar les mesures necessàries per no interferir en els horaris i en les activitats de la resta d’usuaris i 
d’usuàries del SAF. 

 
Article 2 - Condicions d’accés a les instal·lacions esportives 
 
L’accés a la instal·lació es farà mitjançant identificació i presentació de l’autorització oportuna, respectant els 
horaris establerts segons l’ús autoritzat i la instal·lació assignada. 
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Capítol I - Obligacions d’identificació 

1. Per accedir a la instal·lació, l’usuari/ària s’haurà d’identificar de la forma que s’estableixi i utilitzar 
adequadament els sistemes de control d’accés que existeixen al SAF. 

2. El carnet d’usuari/ària és personal i intransferible. La seva pèrdua implicarà la necessitat de sol·licitar-ne un 
de nou i el pagament del preu previst per a renovar-lo. 

3. En les activitats en grup que es vinguin a fer a les instal·lacions, el responsable de les persones participants 
mostrarà a la persona encarregada del control d’accés a la instal·lació, el seu DNI o document acreditatiu, 
per poder accedir als vestidors i a la resta d’espais esportius. Per obtenir les claus dels espais que s’hagin 
d’utilitzar, la persona responsable o delegada de l’entitat haurà de dipositar en mans de les persones 
responsables de la instal·lació un document identificatiu, que li serà retornat una vegada lliurades les claus, 
a la sortida. 

 
Capítol II - Accés de menors 

No es permet l’accés de menors sols al SAF. Per accedir-hi hauran de complir els requisits següents: 

1. Les persones menors de 16 anys hauran d’accedir a la instal·lació acompanyades d’una persona adulta (a 
excepció dels nens i nenes de 14 i 15 anys que podran fer-ho amb una autorització signada pels pares), 
que serà la responsable que es respectin i compleixin les normes específiques de cada espai. Es permetrà 
un màxim de 4 menors per adult. 

2. Les usuàries i usuaris col·lectius, menors de 16 anys, que duguin a terme activitats esportives hauran 
d’anar acompanyats d’una persona responsable major d’edat, que s’encarregarà de fer complir tot el que es 
refereix a la disciplina de l’usuari en aquesta normativa i es farà responsable de qualsevol incidència 
ocasionada pel grup. 

 
Capítol III - Altres condicions d’accés 

1. La resta de persones que accedeixin a les instal·lacions hauran d’acreditar pels mitjans que es considerin 
suficients la seva raó d’entrada en els diferents espais. 

2. No es permet accedir a les instal·lacions esportives cap mena de vehicle de motor, excepte aquells que 
siguin necessaris per al manteniment de les instal·lacions o que s’autoritzin expressament i motivadament. 

3. Els usuaris i les usuàries no podran accedir a les instal·lacions amb vehicles, monopatins, patins, bicicletes 
o similars, ni amb cap estri o material que no estigui destinat a la pràctica esportiva per a la qual estan 
autoritzats, llevat d’aquelles persones que ho necessitin per raons de mobilitat reduïda en atenció al seu 
grau de discapacitat. 

4. No es permet l’entrada d’animals, llevat dels gossos pigall. 
 
Article 3 - Utilització general d’espais i de material esportiu 
 
Capítol I – Ús dels espais 

1. No es podrà realitzar cap canvi en els serveis i/o espais que consten al pla d’usos, si no es disposa de 
l’autorització prèvia del SAF. 

2. Tant els usuaris i usuàries com les entitats alienes a la Universitat que han llogat alguna instal·lació, hauran 
de respectar els horaris concedits i no podran utilitzar-la fora del temps autoritzat. 

3. No es permet ocupar els espais on s’estan desenvolupant activitats, o interferir-hi. Tampoc es permet 
ocupar espais lliures sense autorització prèvia del SAF. No es permet l’ús lliure de les sales d’activitats i 
sales polivalents, si no es tracta d’activitats dirigides i/o supervisades per personal tècnic. 

4. S’ha de respectar la normativa específica referent a cada espai i l’aforament màxim previst per a cada 
instal·lació. 

 
Capítol II – Ús del material esportiu 

1. Cada entitat esportiva és responsable del material esportiu que utilitzi. Així mateix, les entitats hauran de 
respectar l’ordre dels magatzems del material esportiu i tenir-lo ordenat i guardat en l’espai assignat. 

2. Les persones responsables de cada entitat han de recollir el material i retornar-lo al seu lloc.  

3. L’entrenador/a o la persona responsable haurà de dur el control del material utilitzat per a les activitats. 
També es farà responsable que, una vegada finalitzada l’activitat, la instal·lació, el material i els espais 
esportius utilitzats estiguin en condicions de tornar-se a utilitzar. 
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4. Tot desperfecte ocasionat a la instal·lació o al material a causa del mal ús serà responsabilitat de la persona 
que l’hagi causat i, subsidiàriament, de l’entitat a què pertanyi, si aquesta persona està fent ús de la 
instal·lació com a integrant d’un grup. Les despeses de reparació aniran a càrrec del declarat responsable. 

 
Capítol III - Pautes de comportament general 

1. Les persones usuàries mantindran la neteja i l’ordre de tota la instal·lació, de l’equipament i del material 
esportiu, així com un comportament respectuós envers el personal i la resta de gent que hi sigui present. 

2. S’ha de vetllar perquè es respectin al màxim tots els elements de la instal·lació i les normes específiques 
d’ús: fer bon ús de les papereres, deixar els vestidors en bones condicions per a les persones que vindran 
més tard, etc. 

3. Cal respectar les normes i els consells del personal de la instal·lació esportiva. 

4. En general, no es permet realitzar cap actuació que alteri l’ordre públic o la convivència normal i pacífica de 
les persones usuàries. 

5. Per a la utilització de l’espai esportiu, les usuàries i els usuaris tenen l’obligació de canviar-se les sabates 
del carrer i fer servir calçat exclusiu i adequat a l’activitat esportiva, així com de portar roba esportiva. No 
es podrà fer activitat física amb roba de carrer. 

6. És obligatori utilitzar sempre els vestidors per canviar-se de roba. No es permet de fer-ho en cap altra 
dependència de la instal·lació. 

7. S’aconsella no portar objectes de valor a la instal·lació, ja que la direcció no es responsabilitza dels objectes 
perduts o oblidats. 

8. No es permet menjar o beure en tot el recinte de la instal·lació, exceptuant-ne les zones destinades 
expressament per a aquestes finalitats. No es permet l’entrada d’objectes de vidre o de qualsevol altre 
material que es pugui trencar a bocins. 

9. No es permet fumar. 

10. No es permet exercir la venda ambulant a les instal·lacions. 

11. No es permet llençar cap objecte a les pistes on es practiquen els esports, ni llençar cap tipus de deixalles 
fora dels recipients destinats a aquest fi. 

 
Capítol IV - Pautes de comportament saludables 

1. És recomanable una revisió mèdica prèvia per al cas que es vulgui iniciar una activitat esportiva. En tot cas, 
serà responsabilitat exclusiva de la persona usuària qualsevol tipus d’incident que per motius de salut pugui 
patir, ja sigui per desconeixement d’una possible malaltia o per la realització d’un sobreesforç durant la 
pràctica esportiva. 

2. El SAF posa a disposició de les persones usuàries, durant tot el període d’obertura de les instal·lacions, 
personal tècnic que pot assessorar-les sobre la millor manera de fer activitat física. En tot cas, serà 
responsabilitat exclusiva de la persona usuària qualsevol tipus de lesió provocada per una mala pràctica. 

3. És recomanable fer un escalfament adient abans de començar l’activitat física i en acabar-la, fer exercicis 
d’estirament i de relaxació per tornar a la calma, abans d’anar a la dutxa. 

4. Durant les sessions, és recomanable hidratar-se bevent, sovint, petites quantitats d’aigua. 

5. És recomanable no menjar des de dues hores abans de fer exercici. 

6. És necessari ser puntual a les sessions dirigides. L’escalfament en les activitats és molt important per 
prevenir lesions i preparar l’organisme per a l’exercici físic. També és molt important no marxar abans de 
l’acabament de la sessió, moment que es dedica a fer els exercicis d’estirament i de relaxació per acabar-la 
en les millors condicions. 

7. A les sessions dirigides, cal seguir els consells del personal tècnic i consultar-li qualsevol dubte que es pugui 
tenir. 

 
Capítol V - Ordenació i programació de les activitats 

1. El SAF farà públic, per a cada espai, el quadre d’horaris d’activitats programades d’acord amb el pla d’usos, 
i serà obligatori respectar-lo. 

2. El SAF es reserva el dret de modificar i/o anul·lar els horaris d’utilització de les instal·lacions quan les 
circumstàncies ho requereixin. Totes les activitats començaran i acabaran segons l’horari previst, i no es 
permetrà d’ampliar-lo si, per qualsevol incidència, l’activitat ha començat més tard. 
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3. L’accés a les sessions dirigides ha de ser a l’horari indicat. Transcorreguts 5 minuts des de l’inici de la 
sessió, no s’hi permetrà l’accés. 

4. No es permet, en cap cas, dur a terme cursets particulars ni assessorament tècnic a nivell particular a les 
instal·lacions esportives. 

 
Capítol VI - Objectes perduts 
 
La Direcció del SAF no es responsabilitza dels objectes perduts o oblidats a les instal·lacions. 
Els objectes perduts que s’hagin pogut recollir estaran a disposició de les persones usuàries durant un mes. 
Transcorregut aquest termini, el/la responsable de la instal·lació els destruirà o donarà (donacions a ONGs, 
càritas, parròquies, etc.) 
Quan es tracti d’objectes de valor, es procedirà conforme al que determina la Llei 05/2006, de 10 de maig, que 
aprova el Llibre V del Codi Civil de Catalunya. 
 
 
Article 4 - Normativa específica d’ús dels diferents espais de les instal·lacions esportives 
 
Capítol I – Vestidors 
 

1 – No es permet: 

a. Fumar, menjar o beure a l’interior dels vestidors. 

b. Introduir-hi objectes de vidre o de qualsevol altre material que es pugui trencar. 

c. Afaitar-s’hi o depilar-s’hi, per raons higienicosanitàries. 

d. Jugar-hi amb material esportiu com ara pilotes, raquetes o estics. 

e. Netejar les botes, sabatilles o xancles en els bancs i/o a les parets. 

 

2 – És obligatori: 

a. Vetllar pel seu bon manteniment i deixar-los en bones condicions per als usuaris posteriors. 

b. Llançar les deixalles a les papereres. 

c. Dutxar-se el temps estrictament necessari i fer un consum responsable de l’aigua. 

d. No deixar envasos al terra de les dutxes, ni embolcalls, ni restes de sabó o qualsevol altre objecte. 

e. Tenir cura en la manipulació de les dutxes, especialment de les aixetes, així com en la dels dispensadors de 
sabó i dels assecadors de cabell.. 

 

3 – Es recomana: 

a. Utilitzar sabatilles de bany. 

b. No deixar objectes de valor als vestidors. 

 

4 – Altres qüestions a tenir en compte: 

a. Els objectes abandonats o oblidats als vestidors tindran la consideració d’objectes perduts. 

b. En cap cas el SAF es fa responsable de la desaparició o pèrdua dels objectes dipositats en els vestidors. 

c. Els nens i les nenes majors de 7 anys que accedeixin als vestidors i que no ho facin amb un curset, 
s’hauran de canviar sols en el cas que vinguin acompanyats d’un adult del sexe contrari. 

 
 
Capítol II – Armariets 

Hi ha dos tipus d’armariets al SAF: 

1 – Armariets puntuals – són els que s’utilitzen de manera puntual mitjançant introducció de moneda a un 
caixetí, fent que s’alliberi la clau. 
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a. En finalitzar l’activitat o l’estada a la instal·lació, la persona usuària haurà de deixar l’armariet lliure, buit, 
net i amb la clau al pany. 

b. Cada dia, en acabar l’horari d’obertura de les instal·lacions, la persona responsable desallotjarà els 
armariets que no estiguin lliures i els objectes que hi hagin passaran a tenir la condició d’objectes perduts. 
La persona que ha deixat els objectes té com a màxim una setmana per a recollir-los i haurà de pagar la 
tarifa corresponent, en concepte de les despeses derivades del necessari canvi de pany. 

c. Al davant de la recepció del SAF hi ha uns armariets més petits per si voleu guardar-hi coses més delicades 
(moneders, mòbils, claus, etc.).  

 

2 – Armariets de lloguer – són els que les persones usuàries poden llogar per un any, previ pagament de la 
taxa corresponent, i són d’ús propi durant aquest període. 

 

3 – Recomanacions: 

a. Cal guardar la bossa, la roba i les sabates dins l’armariet. 

b. Per raons higièniques, les sabates s’han de guardar protegides amb una bossa de plàstic. 

c. Cal tractar el pany amb cura i no posar-hi monedes diferents a la que pertoca (1 € en el cas dels armariets 
dels vestidors i 50 c en el cas dels armariets petits de la recepció). Degut a que el SAF no pot assegurar 
sempre la disponibilitat de canvi, es recomana a les persones usuàries que portin la moneda adequada.  

d. En cas de pèrdua de la clau o de problemes amb el pany, cal avisar a la recepció del SAF. En cas de pèrdua 
de la clau, s’abonarà la taxa corresponent a la seva reposició. 

e. Es recomana no deixar-hi objectes de valor, perquè el SAF no es farà responsable del contingut en cas de 
pèrdua o sostracció. 

 
El SAF es reserva el dret de comprovar el contingut de tots els armariets quan ho estimi convenient per motius 
de seguretat de les instal·lacions i de la resta de persones usuàries o quan es presumeixi, de manera 
fonamentada, la seva utilització indeguda. 
 
Capítol III - Despatxos d’entitats 

1. El SAF és responsable de l’assignació dels diferents despatxos i es reserva el dret de fer-hi qualsevol 
modificació en funció de les necessitats existents. Els despatxos poden ser compartits per diferents entitats. 

2. Totes les entitats han de mostrar un comportament respectuós cap a la resta d’entitats i d’infraestructures. 

3. És responsabilitat de les entitats mantenir l’ordre dels despatxos i magatzems. 
 
Capítol IV - Plafons informatius i web del SAF 

1. Els plafons informatius i el web són els espais destinats a la difusió i a la comunicació del funcionament del 
SAF i de les activitats que s’hi fan. 

2. El SAF gestionarà el contingut del web i els diferents plafons informatius i a aquest efecte determinarà els 
criteris d’ús i l’assignació d’aquests, i podrà fer-hi qualsevol tipus de modificació d’acord amb les necessitats 
existents. 

3. No es permet col·locar cap element de comunicació, difusió, cartell ni publicitat fora dels espais adients i 
assignats en cada plafó sense l’autorització del SAF. 

 
Article 5 - Tractament dels incompliments de la normativa d’ús 
 
Aquest apartat emana de les disposicions generals que s’inclouen a l’article 15 del Reglament del SAF, aprovat 
el 9 de juliol de 1999. 
 
No ajustar-se a les condicions d’ús que marca aquesta Normativa constitueix incompliment. Els incompliments 
es qualificaran de lleus, greus i molt greus. 
 
Capítol I - Incompliments lleus: 

a. No ajustar-se a les condicions d’ús recollides en la Normativa relatives al bon ús de les instal·lacions, 
mobiliari, etc., quan no comportin danys a aquests. 
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b. Negar-se a sotmetre’s al control dels accessos i/o a mostrar l’acreditació de la condició d’usuari/ària. 

c. Resistir-se a complir el pla d’usos i/o l’horari de funcionament de les instal·lacions. 

d. Resistir-se a seguir les instruccions i indicacions del personal de servei en relació amb l’ús correcte de les 
instal·lacions i el funcionament de les activitats. 

e. No ajustar-se a les condicions establertes com a obligatòries en la normativa específica d’ús dels diferents 
espais esportius i elements de les instal·lacions. 

f. La resta de les condicions d’ús contingudes en la present Normativa i que no estiguin tipificades com a 
incompliments greus o molt greus. 

 
Capítol II - Incompliments greus: 

a. No ajustar-se  a les condicions d’ús recollides en la Normativa relatives al bon ús de les instal·lacions, 
mobiliari, etc., quan comportin danys a aquests. 

b. Faltar al respecte a la resta d’usuaris i/o al personal que presta servei a les instal·lacions. 

c. Negar-se a abandonar la instal·lació, quan ho requereixi el personal, per no haver-se ajustat la normativa. 

d. Utilitzar la instal·lació, de manera individual, per a finalitats diferents d’aquelles per a les quals s’ha 
concedit l’autorització. 

e. No ajustar-se al pla d’usos i/o l’horari de funcionament de les instal·lacions quan comporti afectació a la 
resta d’usuaris/àries o al servei. 

f. Utilitzar les instal·lacions d’un col·lectiu amb persones diferents de les que consten en la relació que en té el 
SAF. 

g. Accedir a les instal·lacions sense autorització o amb l’acreditació d’una altra persona. 

h. No ajustar-se a la normativa d’accés de menors d’edat a les instal·lacions. 

i. No ajustar-se a les condicions establertes com a no permeses en la normativa específica d’ús dels diferents 
espais esportius i elements de les instal·lacions. 

j. Els incompliments que, tipificats com a lleus, causin danys greus a les instal·lacions, perjudicis greus a 
altres usuaris o pertorbin greument la marxa dels serveis i que no es trobin qualificades de molt greus. 

k. La reincidència en incompliments lleus es considerarà també incompliment greu. 
 
Capítol III - Incompliments molt greus 

a. Proferir insults i/o amenaces a la resta d’usuaris/àries i/o al personal que presta servei en les instal·lacions. 

b. Realitzar activitats o utilitzar la instal·lació per a activitats col·lectives diferents d’aquelles per a les quals 
s’ha concedit l’autorització. 

c. Utilitzar les instal·lacions esportives per a finalitats diferents a les esportives, sense l’autorització 
corresponent. 

d. Dur a terme activitats prohibides en aquesta Normativa quan aquestes siguin susceptibles de generar un 
rendiment econòmic. 

e. Els incompliments tipificats com a greus quan causin danys greus a les instal·lacions, perjudicis greus a 
altres usuaris/usuàries o pertorbin greument la marxa dels serveis. 

f. La reincidència en incompliments greus es considerarà incompliment molt greu. 
 
Capítol IV - Mesures a aplicar per incompliment de les condicions d’ús, competència en l’aplicació i 
prescripció de les mateixes. 
 
1 – No ajustar-se a les condicions d'ús del SAF per part de l'usuari comportarà l'adopció de les mesures 
següents:  

o Incompliments lleus: expulsió temporal de les instal·lacions.  

o Incompliments greus: suspensió del dret a entrada a les instal·lacions per un període de fins a 
un any. 

o Incompliments molt greus: suspensió de la condició d’usuari, per un període de fins a dos anys.  
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2 - L'expulsió de les instal·lacions, o qualsevol altra mesura encaminada a garantir la seguretat i l’ordre en el 
Servei, podrà ser acordada per qualsevol dels caps d’unitat o per qualsevol treballador del SAF en cas 
d'absència d'aquests, sens perjudici de poder proposar al director del SAF l'adopció de les altres mesures 
previstes en aquest article. L'expulsió de les instal·lacions tindrà caràcter immediat i la seva durada afectarà a 
la resta de la jornada en què es produeix el fet que motiva l'aplicació d'aquesta mesura.  
 
3 - La suspensió del dret a l’entrada a les instal·lacions podrà ser acordada pel director en cas de no ajustar-se 
a les condicions d'ús previstes als apartats b) i c) de l'article anterior. La durada de la suspensió no podrà ser 
superior a un any.  
 
 
 
4 - La suspensió de la condició d'usuari podrà ser acordada pel director del SAF en cas d'incompliment greu de 
les condicions d'ús previstes a l'article anterior. La durada de la suspensió no podrà ser superior a dos anys.  
 
5 - El director del SAF resoldrà imposar alguna de les mesures abans esmentades, vist l'informe previ del cap 
d'unitat. La persona afectada tindrà la possibilitat d’al·legar els arguments que consideri adequats i d’aportar 
elements de prova en la seva defensa en l’audiència prèvia que se li faci, sens perjudici d'altres actuacions i 
diligències que cregui oportunes. Contra la resolució del director del SAF es podrà interposar recurs ordinari 
davant el rector.  
 
6 - La durada de la mesura aplicable es determinarà, d'acord amb el principi de proporcionalitat, atenent la 
intencionalitat en l'actuació de l'interessat, la naturalesa dels perjudicis ocasionats, la reiteració i la 
reincidència.  
 
7 - El director del SAF podrà arbitrar les mesures cautelars necessàries per garantir el compliment de les 
condicions d'ús del SAF, sens perjudici de la competència del cap d'unitat i, en tot cas, hauran de ser 
confirmades per aquest.  
 
8 - Les mesures que es preveuen en aquest article s'aplicaran sens perjudici de les accions disciplinàries, civils 
o penals que corresponguin segons els Estatuts de la UAB i la legislació vigent. 
 
9 - La Comissió d'Usuaris del SAF serà informada de les sancions que s'imposin als possibles infractors de la 
normativa d'utilització. 
 
Capítol V - Responsabilitats 

Seran responsables directes de les infraccions a aquesta Normativa: 

a. Les persones autores materials de les infraccions, sigui per acció o per omissió, tret dels supòsits que siguin 
menors d’edat o que concorri en ells alguna causa legal d’inimputabilitat. En aquest cas, en respondran els 
pares, les mares, els tutors, les tutores o aquelles persones que posseeixin la custòdia o guarda legal. 

b. Les entitats o les persones responsables de l’usuari/ària, quan l’infractor/a realitzi l’activitat formant part 
d’un col·lectiu, seran, també, responsables de les infraccions que aquella persona realitzi. 

c. Les persones titulars o propietàries dels vehicles amb els quals s’hagi comès la infracció, d’acord amb allò 
que s’estableix a la legislació vigent, seran també responsables, juntament amb la persona infractora. 

d. Les persones titulars d’autoritzacions o llicències, quan, amb motiu de l’exercici d’un dret que se’ls ha 
concedit, cometin una de les infraccions especificades en aquesta Normativa. 

 
La declaració de responsabilitat per infracció i l’aplicació de la mesura corresponent no evitaran, en cap cas, 
l’obligació d’indemnitzar els danys i perjudicis causats. 
 
 
 
Acord 2/2008, de 9 d'abril, pel qual s'acorda aprovar les modificacions del pressupost del darrer trimestre de 
2007, que tot seguit es transcriu: 
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Acord 3/2008, de 9 d'abril, pel qual s'acorda aprovar la convocatòria de diferents ajuts relacionats amb la 
seguretat als laboratoris docents i als de recerca, i de la concessió d'Equips de protecció Individual (EPIS), que 
tot seguit es transcriu: 
 
Convocatòria de diferents ajuts relacionats amb la seguretat als laboratoris docents i als de recerca, 

i de la concessió d'Equips Individual (EPIS) 
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I.2.3. Comissió d’Investigació 
 
Acord 14/2008, d'11 d'abril, pel qual s'acorda aprovar la proposta provisional de priorització PEIR 2007, 
condicionada al període d'al·legacions. 
 
Acord 15/2008, d'11 d'abril, pel qual s'acorda aprovar el Pla Estratègic del Servei de Biblioteques 2008-
2010, que tot seguit es transcriu: 
 

Pla Estratègic del Servei de Biblioteques 2008-2010 
            

Versió en pdf 
0. PRESENTACIÓ VICERECTORA 
 
Tinc el plaer de fer una petita introducció al Pla Estratègic de Biblioteques de la UAB. Com tots sabeu, el Servei 
de Biblioteques té una llarga tradició en donar suport a la docència i la recerca de la nostra comunitat 
universitària. Any rere any petites o gran innovacions han portat les incipients biblioteques dels inicis dels anys 
setanta del segle passat a esdevenir una xarxa ben estructurada, sòlida i moderna on es combinen fons i 
serveis, i que és gestionada amb la professionalitat i implicació que caracteritza tot el seu personal.  
 
La solidesa de les nostres col·leccions vam poder-la celebrar l’any passat, quan s’arribà al primer milió de 
llibres. Es tracta d’una fita que, tot i la relativa joventut de la nostra universitat, ens situa entre les biblioteques 
universitàries amb més fons de l’estat espanyol.  El potencial documental de les nostres biblioteques no es 
limita als llibres tradicionals en format paper sinó que des de fa anys la universitat aposta per disposar també 
d’una bona biblioteca digital. Així doncs, les nostres biblioteques són alhora un servei de proximitat 
imprescindible i un servei virtual on aquesta proximitat s’ha fet encara més evident amb la consolidació de la 
biblioteca digital que permet accedir a textos complets de més de 12.000 revistes científiques, llibres, tesis i 
altres materials documentals des dels nostres ordinadors, estiguem al campus, a casa o a qualsevol punt del 
món, a qualsevol hora.  
 
Fins i tot en un moment que tot cada vegada es troba més orientat a l’accés virtual, la biblioteca física continua 
sent una font vital i crítica per a l’aprenentatge i la recerca. El pla estratègic que guiarà l’activitat del Servei de 
Biblioteques fins el 2010 equilibra els objectius en relació a la biblioteca presencial amb els de la biblioteca 
digital i aprofita les millors oportunitats que es presenten a cadascuna per tal de oferir més i millors serveis als 
seus usuaris. La personalització de l’atenció, la simplificació de l’accés a la informació, l’adaptació de les 
infraestructures bibliotecàries a les noves necessitats sorgides del Espai Europeu d’Educació Superior, 
l’actualització i innovació tecnològica són alguns dels eixos estratègics del pla que permetrà a la comunitat 
universitària seguir-se sentint orgullosa de les seves biblioteques. 
 
Així doncs, per continuar la bona feina us presentem aquest pla estratègic, que introdueix l’estructura i 
objectius de les nostres biblioteques amb una perspectiva de futur. 
 
Molt cordialment, 
 
Montserrat Pallarès Barberà 
Vicerectora d’Investigació 
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1. PRESENTACIÓ 
 
La gestió per objectius forma part de la metodologia de treball del Servei de Biblioteques des de fa vint anys. 
Els plans estratègics representen un moment de reflexió en la vida de les organitzacions, i això és el que ha fet 
l’equip humà del Servei de Biblioteques en acabar el seu Pla estratègic 2003-2006.  
 
Durant el 2006 s’efectuà l’avaluació del Servei de Biblioteques, emmarcada dins de l’avaluació transversal 
realitzada per AQU-Catalunya. Un comitè intern format per membres de tots els estaments de la universitat va 
fer una anàlisi en profunditat dels objectius i activitats realitzades pel Servei de Biblioteques focalitzada en la 
seva contribució a la qualitat de l’aprenentatge i de la recerca a la nostra universitat amb un balanç que –tot i 
algunes mancances– creiem sincerament molt positiu, i que fou corroborat pel comitè d’avaluació extern. 
 
Els tres anys que resten per l’arribada del 2010 i la plena consolidació de l’Espai Europeu d’Educació Superior 
seran sens dubte un període difícil i engrescador alhora, temps d’esforç i repte, però també de compromís amb 
aquest futur i de cooperació en el sí de la nostra universitat i fora d’ella.  I és que aquest pla estratègic ha estat 
concebut per tal de fer el camí plegats i és fruit del treball de molts membres de la nostra comunitat, que ens 
ha ajudat a identificar  les línies de treball en les quals podem fer les majors aportacions a la docència, 
l’aprenentatge i la recerca de la UAB.  
 
Les línies estratègiques del pla i l’acompliment dels objectius que s’hi emmarquen ens han de permetre avançar 
i millorar en temes com la personalització de l’atenció als nostres usuaris, la simplificació de l’accés a la 
informació i, amb la sinèrgia del treball en col·laboració, hem de ser capaços de fer més visibles l’ampli ventall 
de serveis que posem a l’abast de tots els membres de la UAB per fer-los més fàcil i més productiva la seva 
tasca docent, discent i investigadora. 
 
Per acabar, volem agrair el temps que ens han dedicat alumnes, professors i personal de l’administració i 
serveis per tal de poder perfilar adequadament el pla. El personal del Servei de Biblioteques, com sempre, s’ha 
implicat amb entusiasme en aquesta definició de futur i cal agrair molt especialment la tasca realitzada pels 
grups de treball del pla estratègic. 
 
El 2010 és a tocar i les nostres biblioteques, amb el desenvolupament d’aquest pla, hi arribaran amb tots els 
deures fets.   
 
Joan Gómez Escofet 
Director del Servei de Biblioteques de la UAB 
 
 
2. MÈTODE DE TREBALL 
 
La preparació d’aquest pla estratègic del Servei de Biblioteques, en endavant SdB,  ha estat laboriosa i ha 
comptat amb la participació de membres de tota la comunitat universitària. També, per tal d’evitar qualsevol 
mena de biaixos, s’ha comptat amb la col·laboració d’un facilitador extern. 
 
Calendari 
 
2006  
 
• Creació d’un grup de treball inicial encarregat de la recollida i estudi de plans estratègics de biblioteques 

universitàries i d’articles sobre noves tendències en planificació bibliotecària.   
 
2007 – 1er trimestre 
  
• Revisió de la documentació clau per a l’anàlisi de la situació en el punt de partida del nou pla:  
 

 Avaluació del Pla estratègic del SdB  2003-2006 

 Avaluació AQU-Catalunya del SdB  2006 

 Resultat de l’enquesta de satisfacció d’usuaris del SdB 2006 

 Pla director UAB 2006-2009 

 Objectius CBUC 2007 
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2007 – 2n trimestre 
 
• Realització d’un taller de planificació, amb un facilitador extern. Desenvolupat en cinc sessions hi 

participaren fins a un total de  30 persones del SdB. 
 
• Constitució de 5 grups de treball, que van entrevistar i estudiar les necessitats específiques de grups 

d’usuaris concrets: 
 

Alumnes de grau 

Alumnes de postgrau 

Personal docent 

Personal investigador 

Dirigents de la universitat 

Altres usuaris 
 

En total van ser entrevistats més de 100 membres de la comunitat universitària i s’elaborà un informe de 
conclusions dels grups de treball. 

 
• Realització d’un estudi de línies estratègiques i objectius de 15 plans estratègics de biblioteques 

universitàries capdavanteres d’arreu del món.  
 
• Determinació de les línies estratègiques. 
 
• Creació del grup de treball de redacció del Pla Estratègic del SdB.  
 
2007 – 3er trimestre 
 
• Redacció del l’esborrany del Pla Estratègic del SdB. 
 
• Recollida de suggeriments. 
 
• Redacció del text definitiu del Pla Estratègic del SdB. 
 
2007 – 4rt trimestre 
 
• Presentació i aprovació del Pla pels òrgans de govern de la UAB. 
 
 
3. EL FUTUR: TEMES CLAU 
 
Els estudiants i el seu aprenentatge: les biblioteques i el seu paper en l’EEES 
 
El nou model de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) es basa en el treball de l’estudiant, no en les hores 
lectives. Aquests canvis en els mètodes docents i d’aprenentatge requereixen d’una modificació substancial dels 
hàbits d’estudi, que exigeixen no només fer us de les col·leccions bàsiques i manuals, sinó també de la 
descoberta de nous recursos i ús de col·leccions especials.  Aquest entorn ens convida a ser biblioteques que: 
 

 donen suport als estudiants en el seu aprenentatge i investigacions 

 faciliten l’accés a la informació que necessiten: des dels manuals bàsics a la bibliografia per fer treballs 

 executen controls de qualitat de la informació com a marc de suport a l’aprenentatge 

 ofereixen guiatge per desenvolupar-se en les tecnologies de la informació, fomentant l’esperit 
d’aprendre durant tota la vida 

 
El suport a la docència 
 
El desenvolupament de nous models d’aprenentatge ofereix també noves oportunitats de disseny d’estructures 
que presenten la informació d’una forma coherent i elaborada, d’acord amb les matèries i les línies de 
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coneixement. 
 
Les biblioteques donen suport a la comunitat docent per a la descoberta de nous i millors recursos, i ho fan 
potenciant la simplificació en l’accés a la informació, oferint assessorament presencial i virtual, i dissenyant 
activitats formatives en l’ús de les tecnologies de la informació i recursos especialitzats. En aquest nou entorn 
per la docència, les biblioteques: 
 

 garanteixen la disponibilitat i accés de tota la documentació necessària per la docència 

 participen en l’elaboració de materials d’estudi, bibliografies... 

 fomenten la descoberta de recursos i guies temàtiques per la docència 

 comparteixen espais per a la docència 

 donen suport als docents en noves fonts d’informació o noves formes d’accés 
 
Les biblioteques i la creació de coneixement: els serveis a la investigació 
 
Es preveu que en els propers anys s’incrementin notablement els centres d’investigació i parcs tecnològics, 
vinculats en la majoria dels casos a les universitats.  Les biblioteques han d’estar preparades per disposar de 
solucions tècniques efectives que permetin l’accés dels investigadors vinculats a la universitat a la 
documentació científica, en un entorn on les llicències, permisos i seguretat d’accés són claus per poder seguir 
donant aquests serveis. 
 
Alhora, les biblioteques poden jugar un important paper transmetent la seva llarga experiència en la creació de 
productes orientats a classificar i difondre el coneixement. L’experiència i l’aplicació de la tecnologia ens 
permeten ser biblioteques que: 
 

 donen suport a la recerca gestionant l’accés a les fonts d’informació de qualitat 

 apropen els grups de recerca a la “e-investigació”: donant suport en la creació de webs, blocs i xarxes 
virtuals d’investigadors 

 ajuden a difondre els resultats de recerca: temes de propietat intel·lectual... 

 ofereixen informació útil per prendre decisions respecte a les línies d’investigació: inventaris de 
recursos, factors d’impacte de les publicacions... 

 
El nou disseny de l’espai: nous usos de les col·leccions i nous equipaments 
 
L’experiència dels últims anys ha demostrat que ben segur, durant molt de temps, les biblioteques hauran de 
subministrar informació en un entorn que combini la informació tradicional i la informació multimèdia, en una 
transició cap a la integració dels recursos disponibles.   
 
La biblioteca, com a lloc físic, desenvoluparà la important funció de centre comunitari i social, proveint de 
col·leccions digitals i en paper; de serveis d’atenció presencials i virtuals; d’equipaments tecnològics i d’espais 
imaginatius i confortables per a múltiples usos (estudi, investigació en grup, edició de treballs, consulta i cerca 
d’informació). Les biblioteques disposen d’infraestructures que:  
 

 fomenten tant el treball individual com la investigació col·laborativa 

 s’articulen al voltant d’espais socials i fomenten el treball en grup 

 integren informació, informàtica i tecnologies en xarxa  

 ofereixen els equipaments que els usuaris necessiten per realitzar activitats d’estudi, docència i 
investigació 

 
Els serveis: fomentant “usuaris autònoms” 
 
L’èmfasi nou en l’aprenent que s’autodirigeix i que selecciona els seus propis materials d’aprenentatge porta 
implícit el requisit que l’aprenent sigui capaç d’identificar, avaluar i comparar materials de fonts diferents. En 
una societat on la informació es multiplica exponencialment dia rere dia, la gestió i la simplificació dels punts 
d’accés a la informació de qualitat es converteix en un dels principals actius de les biblioteques, un repte que 
assumiran gràcies als desenvolupaments tecnològics. 
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Alhora, el nou espai educatiu ens presenta un escenari futur en el que la formació es farà extensiva al llarg de 
tota la vida, fet que implica, cada cop més, oferir serveis a usuaris que combinen la feina amb la formació i que 
precisen d’uns serveis més extensos. En aquest sentit, els serveis de les biblioteques: 
 

 fomenten l’autoaprenentatge, l’autoservei i l’atenció virtual 

 ofereixen referència i guiatge expert en tots els nivells informatius 

 evolucionen cap a la simplicitat,  desenvolupant eines que faciliten l’accés a la informació des del web 

 faciliten al màxim l’accés al text complet: digitalitzant col·leccions, creant dipòsits digitals, gestionant 
llicències de publicacions i obres en format electrònic... 

 
L’impacte de les aliances 
 
Un nou model d’educació ha d’anar acompanyat d’un nou model de biblioteca.  Per tal que aquest sigui 
possible, les biblioteques han de fer front a nombrosos reptes organitzatius i econòmics que s’assoliran 
mitjançant la cooperació i la col·laboració.  Serà, doncs, missió principal de la biblioteca, potenciar aquest tipus 
d’aliances, creant nous consorcis o reforçant els ja existents, per tal de concentrar el major nombre de recursos 
de qualitat al menor preu. Les estratègies de gestió de les biblioteques: 
 

 potencien les aliances, creant nous consorcis 

 reforcen els consorcis ja existents 

 concentren el major nombre de recursos de qualitat al menor preu en aquests consorcis. 
 
 
Les noves necessitats, les noves habilitats: el nostre repte col·lectiu 
 
Les biblioteques tenen en els seus recursos humans els professionals necessaris per desenvolupar els serveis 
als usuaris, tals com el préstec, la localització de documents, la informació sobre els recursos, etc.  Però és 
indubtable que els canvis que s’han produït en els darrers anys, ja han començat a incidir en les formes que 
tenim de fer les coses. 
 
La formació del personal de biblioteques serà un element fonamental en els propers anys, i haurà de fomentar 
tant les matèries tecnològiques, com altres competències clau dels nous perfils laborals: habilitats de gestió i 
negociació, coneixements de didàctica, tècniques de presentació i comunicació, tecnologies emergents de la 
gestió documental, descoberta de noves fonts d’informació, etc. Per tot això, les biblioteques: 
 

 revisen la seva organització per adaptar-la a les noves necessitats 

 actualitzen els perfils dels seus professionals 

 elaboren i executen plans de formació del seu personal per mantenir-los permanentment preparats per 
donar resposta als nous reptes 

 
La qualitat: adaptar-nos a entorns que canvien gràcies al coneixement de les necessitats canviants 
 
L’enfocament cap a l’usuari i el foment d’una gestió de qualitat, continuaran sent claus en l’èxit del 
desenvolupament de les biblioteques, ja que només coneixent quines expectatives cal assolir podrem treballar 
per donar-hi resposta.  
 
En una societat canviant no podem deixar el futur en mans de la intuïció, i això requereix que les biblioteques 
continuïn mantenint una actitud proactiva i autocrítica, fomentant els estudis d’usuaris, establint indicadors i 
dissenyant plans de difusió que potenciïn l’ús dels serveis a tots els nivells. Amb un enfocament vers la qualitat 
i millora, les biblioteques: 
 

detecten les necessitats i el grau de satisfacció dels  seus usuaris 

preparen estudis prospectius per intentar avançar-se a les futures necessitats dels seus usuaris  

disposen d’un sistema de gestió de la qualitat centrat en la millora contínua 
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4. PLA ESTRATÈGIC 2008-2010 
 

MISSIÓ 

 
La Missió del SERVEI DE BIBLIOTEQUES és proveir de recursos informatius i serveis de màxima qualitat en 
funció dels objectius d’excel·lència de la UAB en l’educació i la recerca. 
 

VISIÓ 

 
Les biblioteques de la UAB són un centre de recursos per a l’aprenentatge i la investigació imprescindibles 
per les activitats de la comunitat universitària.   
 

VALORS 

 
Orientació a l'usuari: 
La satisfacció de les necessitats i expectatives dels nostres usuaris és l'eix central de les nostres activitats 
 
Millora contínua: 
Innovació i cerca sistemàtica de la millora de l'eficiència i l'eficàcia 
L'excel·lència l'assolim amb el treball en equip  i la cooperació bibliotecària 
 

EIXOS  ESTRATÈGICS 

 
Per a facilitar l’accés a la informació i serveis  necessaris per aprendre, ensenyar, recercar i fer 
transferència a la societat s’han establert quatre eixos: 

L’eix dels usuaris 
 

- Personalització de l’atenció als usuaris 
- Simplificació de l’accés a la informació 

 
L’eix de les infraestructures 
 

- Infraestructures adaptades a les noves 
necessitats 

- Actualització i Innovació tecnològica 
 

L’eix de la gestió 
 

- Equip humà ben preparat 
- Treball en col·laboració 

 
L’eix de la comunicació 
 

- Visibilitat  dels serveis 
- Retre comptes a la societat 

 

Aquests eixos es desenvolupen en 9 objectius estratègics: 
 

1. Recollir i difondre la producció científica i simplificar-ne l’accés 

2. Donar suport documental per a l’elaboració i difusió de materials docents 

3. Donar suport documental als estudiants en l’elaboració i publicació de projectes i treballs 

4. Ajudar en el desenvolupament d’habilitats informacionals 

5. Redissenyar i millorar els espais i els equipaments 

6. Actualitzar els sistemes informàtics 

7. Implantar un nou model d’organització 

8. Cercar  finançament complementari 

9. Millorar la comunicació i promoció 
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5.OBJECTIUS ESTRATÈGICS 
 
 
1. Recollir i difondre la producció científica i simplificar-ne l’accés 
 
La informació necessària per a la investigació ha d’estar a l’abast dels investigadors i grups de recerca de 
manera àgil, organitzada,  efectiva  i fàcilment localitzable. 
 
Cal desenvolupar serveis a mida i personalitzats per als investigadors per tal d’ajustar-se més 
directament a les necessitats de recerca. 
 
 
Actuacions 
 

 Disposar, amb el suport institucional, de tota la producció científica de la UAB 

 Participar en l’elaboració d'un inventari de recursos de recerca 

 Donar suport als grups de recerca per a l’edició científica, webs, intranets, propietat intel·lectual, etc 

 Simplificar l’accés als recursos mitjançant l’ús d’eines de cerca de nova generació 
 
 
Indicadors 
 

 Nombre de documents de la producció científica de la UAB disponibles als dipòsits digitals  

 Proporció de les revistes disponibles a la UAB que figuren en els índex d’impacte 

 Nombre de consultes als recursos digitals 

 Nombre de projectes de suport a la recerca en què s’ha participat 

 Grau de satisfacció dels usuaris 

 
 
2. Donar suport documental per a l’elaboració i difusió de materials docents 
 
Les biblioteques treballen per proporcionar als docents les eines necessàries per a la creació de materials 
didàctics òptims per a l’ensenyament en suports digitals. 
 
A més, les biblioteques col·laboren activament amb els docents en la difusió dels materials docents, 
proporcionant un accés adient als materials generats pels professors i pels estudiants en els processos 
d’aprenentatge, i creant i gestionant “dipòsits” amb la producció científica de la universitat, accessible i 
oberta.  
 
 
Actuacions 
 

 Consolidar l’ús del dipòsit institucional DDD del SdB com a punt de referència per a l’emmagatzematge i 
consulta de material documental 

 Millorar els canals de comunicació amb els docents per agilitar el circuit d’accés a la bibliografia 
recomanada 

 Donar suport documental al professorat per a la creació de materials docents 
 
 
Indicadors 
 

 Nombre de materials documentals ingressats en els dipòsits digitals 

 Nombre de consultes als materials disponibles als dipòsits digitals 

 Grau de satisfacció dels usuaris 
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3. Donar suport documental als  estudiants en l’elaboració i publicació de projectes i treballs 
 
El nou model EEES es basa en el treball de l’estudiant i en el seu aprenentatge. Aquest nou model 
d’ensenyament inclou tant classes teòriques com pràctiques, així com tot tipus d’activitats acadèmiques 
dirigides, temps dedicat a l’estudi i a la preparació d’exàmens, i a l’elaboració de treballs d’investigació ja 
des de les primeres etapes d’incorporació de l’estudiant a la Universitat.  
 
Les biblioteques hi contribueixen donant un suport més personalitzat als estudiants al llarg del seu 
aprenentatge. Quan aquests elaboren els seus projectes i treballs, els faciliten fons bibliogràfics, espais i 
equipaments adequats així com l’oportunitat de poder-los publicar i compartir en dipòsits digitals. 
 
 
Actuacions 
 

 Concretar àmbits d’actuació conjunta amb altres centres, àrees i serveis en el si de la UAB, per tal 
d’afavorir el suport a les noves necessitats d’aprenentatge 

 
 Augmentar les col·leccions de lectura bàsica dels programes de les titulacions 

 
 Augmentar el nombre de monografies de bibliografia bàsica disponibles en format digital 

 
 Crear eines de suport a l’ elaboració de treballs, presentació i publicació 

 
Indicadors 
 

 Nombre de projectes i treballs disponibles als dipòsits digitals 

 Nombre de préstecs   

 Nombre de materials elaborats per donar suport als estudiants 

 Grau de satisfacció dels usuaris 
 
 
4. Ajudar en el desenvolupament d’habilitats informacionals 
Els professionals que treballen a les biblioteques ajuden els seus usuaris a desenvolupar i potenciar les 
habilitats informacionals necessàries per gestionar de manera eficaç la gran quantitat d’informació 
científica i tècnica disponible. 

 
Actuacions 
 

 Preparar cursos i tutorials d’autoaprenentatge sobre l’ús de les biblioteques i els recursos documentals 
d’acord amb les necessitats expressades pels seus responsables directes 

 
 Augmentar la participació per part del SdB en el procés de suport a l’ensenyament i aprenentatge 

 
 Programar cursos i sessions formatives sobre serveis i recursos bibliogràfics i documentals disponibles a 

les biblioteques adreçats a grups amb necessitats específiques del Personal d’administració i serveis 
(PAS), d’acord amb el Pla de formació de la UAB i en col·laboració amb l’àmbit de recursos humans 

 
 Programar cursos i sessions formatives sobre serveis i recursos bibliogràfics i documentals disponibles a 

les biblioteques adaptats a les necessitats específiques del personal docent i investigador (PDI), d’acord 
amb el pla de formació de la UAB i en col·laboració amb l’àmbit de recursos humans 

 
Indicadors 

 Nombre de cursos adreçats als estudiants 

 Nombre de cursos adreçats al PDI 

 Nombre de cursos adreçats al PAS 

 Nombre d’assistents a les activitats formatives per tipologia d’usuaris 

 Nombre de cursos disponibles en versió digital 
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 Grau de satisfacció dels usuaris 
 
Actuacions 
 

 Replantejar algunes de les funcions tradicionals de la biblioteca i avançar en la col·laboració entre 
serveis en el marc de la política general de la universitat 

 
 Redefinir els espais i equipaments de les diferents biblioteques a fi d’adaptar-se a les noves necessitats 

d’infraestructures que requereixen les directrius de l’EEES i per fer-ne més eficient l’ús 
 

 Assegurar l’adequació de l’equipament informàtic, programari i equipament audiovisual 
 

 Millorar les condicions dels espais singulars per a determinades col·leccions i fer-ne un ús més eficient 
 

 Continuar avançant en l’adaptació dels espais bibliotecaris per als usuaris amb necessitats especials 
 

 Facilitar la circulació dels documents 
 

 Realitzar estudis de viabilitat d’obrir més espais d’estudi de qualitat durant els períodes d’examen o en 
funció d’altres necessitats detectades entre els usuaris 

 
 Traslladar fons poc consultats als espais de magatzematge interuniversitari (GEPA) per tal d’optimitzar 

l’espai de Biblioteques 
 

Indicadors 
 

 Nombre d’adequacions d’espais i equipaments realitzades 

 Nombre de bústies de retorn instal·lades 

 Sistema d’autopréstec instal·lat 

 Nombre d’espais adaptats per a usuaris amb mobilitat reduïda 

 Grau de satisfacció dels usuaris 

 

 
6. Actualitzar els sistemes informàtics  
 
Els mitjans informàtics formen part indestriable de l’activitat de les biblioteques. Actualitzar 
adequadament els programaris i maquinaris de gestió és tan crucial com mantenir l’actualització dels fons 
bibliogràfics i documentals. Cal que les biblioteques incorporin els avenços tecnològics que permetin als 
usuaris un accés més àgil a la informació. 
 

Actuacions 
 

 Posar en funcionament Mil·lenium, el nou sistema informàtic de gestió bibliotecària  

 Posar en funcionament un Servei de referència virtual 

 Implementar nous serveis de gestió en línia (reserves de documents, reserves d’espais...) 
 
Indicadors 
 

 Nou sistema informàtic Mil·lenium instal·lat i en funcionament 

 Nombre de consultes resoltes a través del  servei de referència virtual 

 Nombre de nous serveis de gestió en línia 

 Sistema d’autopréstec instal·lat i en funcionament 

 Grau de satisfacció dels usuaris 
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7. Implantar un nou model d’organització 
 
Les tecnologies de la informació s’han introduït amb gran força dins l’àmbit de la comunicació científica, 
modificant continguts i suports. Les biblioteques s’hi han adaptat, generant un model en el que els 
serveis i formats tradicionals conviuen amb la biblioteca digital. En aquesta transició no només s’han 
modificat els formats, sinó que moltes tasques s’han hagut també d’adaptar al nou entorn i això fa 
necessari un nou model organitzatiu. 
 
Els usuaris requereixen, cada cop més, adquirir habilitats de cerca d’informació o accés a col·leccions 
molt especials, i per tant el personal bibliotecari ha de tenir les habilitats necessàries per poder donar 
suport i guiatge sobre les tecnologies emergents i les noves fonts d’informació. 
 

Actuacions 
 

 Actualitzar el model organitzatiu per tal de fer-lo més transversal i flexible 

 Formar el personal en funció dels nous perfils professionals 

 Disposar d’equips bibliotecaris especialistes per àmbits temàtics 

 Realitzar un estudi de càrregues de treball per tot el personal que treballa a les biblioteques 

 
Indicadors 
 

 Aprovació del nou model organitzatiu 

 Grau d’aplicació del nou model 

 Nombre total d’hores de formació 

 Nombre d’hores de formació en temes tecnològics 

 Grau de satisfacció del personal 

 Indicadors de l’estudi de càrregues de treball 
 
8. Cercar  finançament complementari 
La realització i consolidació dels objectius emmarcats dins d’aquest Pla estratègic han de ser recolzats 
amb la captació de recursos que ajudin a garantir la seva execució. 
 
Actuacions 
 

 Incrementar les actuacions per tal d’aconseguir patrocinis externs 

 Establir plans de finançament orientats a l’acompliment dels plans de col·lecció sectorials i/o temàtics 

 Impulsar projectes cooperatius que comportin estalvis de despeses o increment del finançament extern 
 
Indicadors 
 

 Volum d’ajuts obtinguts  

 Percentatge dels ingressos externs específics respecte al pressupost total destinat a Biblioteques 

 Nombre de projectes cooperatius que comportin estalvis de despeses o increment del finançament 
extern 

 



BOUAB Núm. 51              Abril del 2008 

 
 

_____________________________________________________ 69

 
9. Millorar la comunicació i promoció 
 
La voluntat de millora contínua de les biblioteques UAB ha estat llargament demostrada per les diferents 
certificacions de qualitat que l’avalen.  
 
Cal donar visibilitat a aquesta forma de treballar i als serveis que se’n deriven; així com  participar 
activament des del Servei de Biblioteques en les activitats que es duen a terme a la UAB ( anys temàtics, 
conferències, honoris causa...) en estreta col·laboració amb els àmbits que les organitzen. També cal 
fomentar les activitats de la biblioteca en projectes de cooperació i solidaritat; facilitar l’accés a la 
informació als usuaris amb necessitats especials i apropar la biblioteca i els seus serveis a la societat. 
 
 
Actuacions 
 

 Elaborar i implementar un pla de comunicació i promoció que contempli, entre d’altres, les millores 
proposades en el procés d’avaluació institucional 2006  

 Elaborar guies i catàlegs de serveis i recursos orientats a col·lectius específics 
. 
Indicadors 
 

 Nombre de millores realitzades d’acord amb les conclusions de les enquestes de satisfacció dels usuaris 

 Nombre d’exposicions i actes realitzats 

 Nombre de guies preparades 

 Nombre de projectes de cooperació  
 
 
6.SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC 
 
Cal retre comptes periòdicament dels avenços en la realització dels objectius del pla i ser capaços d’adaptar el 
pla a les circumstàncies d’un entorn que evoluciona ràpidament. 
 
Els objectius operatius anuals del Servei de Biblioteques seran proposats pel Director del Servei en funció de les 
actuacions presentades en el present pla estratègic però també es tindran en compte a l’hora d’establir les 
actuacions prioritàries de cada any: 
 

 Les indicacions de la Gerència i del Vicerectorat d'Investigació 

 Les millores proposades durant el procés d’avaluació institucional que no hagin estat recollides 
explícitament en aquest pla estratègic 

 Les propostes derivades de les revisions anuals del sistema de gestió de la qualitat  

 Els recursos disponibles per al seu assoliment 
 
 
Semestralment, es farà un seguiment de l’evolució dels objectius, amb control dels indicadors i es faran els 
ajustaments necessaris. 
 
Anualment es prepararà i difondrà un informe amb els avenços realitzats. 
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7.QUADRE – RESUM EIXOS ESTRATÈGICS - OBJECTIUS 
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1. Recollir i difondre la 
producció científica i 
simplificar-ne l’accés 

        

2. Donar suport documental 
en l’elaboració i difusió de 
materials docents 

        

3. Donar suport documental 
als  estudiants en 
l’elaboració i publicació de 
projectes i treballs 

        

usuaris 
 

4. Ajudar en el 
desenvolupament d’habilitats 
informacionals 

        

5. Redissenyar i millorar els 
espais i els equipaments         

infraestructures 

6. Actualitzar els sistemes 
informàtics         

7. Implantar un nou  
model d’organització         

gestió 

8. Cercar  finançament 
complementari         

comunicació 

 
9. Millorar la comunicació  
i promoció 
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Acord 16/2008, d'11 d'abril, pel qual s'acorda ratificar les actuacions dutes a terme des del Vicerectorat 
d'Investigació en relació amb la creació i l'actualització de grups de recerca de la UAB, que es tot seguit es 
transcriuen: 
 

 
 
Acord 17/2008, d'11 d'abril, pel qual s'acorda aprovar la proposta definitiva de priorització de les beques 
UAB, que tot seguit es transcriu: 
 

Proposta definitiva de la priorització de les beques UAB 
 

Prio. Expedient Departament NOTA TOTAL 

1 2008UAB 473 Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions 8,949 

2 2008UAB 575 Departament d' Economia Aplicada 8,404 
3 2008UAB 2005 Centre d'Estudis en Biofísica (CEB) 8,185 
4 2008UAB 868 Departament de Matemàtiques 7,843 
5 2008UAB 2029 Departament de Filosofia 7,809 
6 2008UAB 2032 Departament de Filosofia 7,788 
7 2008UAB 207 Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana 7,514 
8 2008UAB 365 Departament de Genètica i de Microbiologia 7,395 
9 2008UAB 870 Departament d' Història Moderna i Contemporània 7,382 
10 2008UAB 2008 Departament de Química 7,337 
11 2008UAB 423 Departament de Genètica i de Microbiologia 7,331 
12 2008UAB 2061 Departament d'Enginyeria Química 7,330 
13 2008UAB 2034 IGOP 7,317 
14 2008UAB 503 Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana 7,288 
15 2008UAB 2052 Departament d' Economia de l'Empresa 7,286 
16 2008UAB 2015 Departament de Filologia Anglesa i Germanística 7,275 
17 2008UAB 310 Departament d' Economia i d'Història Econòmica 7,266 
18 2008UAB 2065 Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques 7,256 
19 2008UAB 146 Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana 7,151 
20 2008UAB 2049 Departament d'Art 7,125 
21 2008UAB 725 Departament de Filologia Catalana 7,075 
22 2008UAB 947 INSTITUT NEUROCIÈNCIES 7,059 
23 2008UAB 562 Departament de Ciència Política i Dret Públic 7,011 
24 2008UAB 1080 Departament d' Antropologia Social i Prehistòria 6,943 
25 2008UAB 450 Departament de Química 6,903 
26 2008UAB 249 Centre d'Estudis d'Història de les Ciències 6,894 
27 2008UAB 587 Departament de Ciència Política i Dret Públic 6,889 
28 2008UAB 83 Departament d' Antropologia Social i Prehistòria 6,862 
29 2008UAB 188 Departament de Biologia Cel·lular i Fisiologia i d'Immunologia 6,853 
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Prio. Expedient Departament NOTA TOTAL 

30 2008UAB 371 Departament de Medicina i Cirurgia Animals 6,827 
31 2008UAB 2068 Departament de Filosofia 6,817 
32 2008UAB 2060 Departament d' Economia Aplicada 6,793 
33 2008UAB 2050 Departament d' Economia de l'Empresa 6,750 
34 2008UAB 364 Departament de Genètica i de Microbiologia 6,721 
35 2008UAB 679 Departament d' Història Moderna i Contemporània 6,718 
36 2008UAB 270 Departament de Geografia 6,664 
37 2008UAB 2023 Departament de Sociologia 6,652 
38 2008UAB 204 Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) 6,644 
39 2008UAB 41 Departament de Ciència Animal i dels Aliments 6,643 
40 2008UAB 378 Departament d'Enginyeria Química 6,635 
41 2008UAB 2045 Departament de Geologia 6,634 
42 2008UAB 992 Departament d' Economia Aplicada 6,612 
43 2008UAB 676 Departament de Matemàtiques 6,609 

44 2008UAB 908 Departament d' Economia de l'Empresa 6,604 
45 2008UAB 131 Departament d' Història Moderna i Contemporània 6,574 
46 2008UAB 570 Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular 6,571 
47 2008UAB 1073 Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) 6,562 
48 2008UAB 932 Departament d' Economia Aplicada 6,554 
49 2008UAB 2053 Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular 6,517 
50 2008UAB 278 Departament de Matemàtiques 6,488 
51 2008UAB 799 Departament de Filosofia 6,481 
52 2008UAB 142 Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana 6,448 
53 2008UAB 440 Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular 6,412 
54 2008UAB 785 Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia 6,386 
55 2008UAB 1203 Departament de Filologia Catalana 6,383 
56 2008UAB 329 IBB 6,350 

57 2008UAB 2022 
Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i les 
Ciències Socials 

6,343 

58 2008UAB 454 Departament de Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia 6,321 
59 2008UAB 698 Departament de Filologia Espanyola 6,317 
60 2008UAB 740 Departament d' Economia Aplicada 6,310 
61 2008UAB 896 Departament d' Economia Aplicada 6,280 
62 2008UAB 393 Departament de Geografia 6,265 
63 2008UAB 266 Departament de Biologia Cel·lular i Fisiologia i d'Immunologia 6,256 
64 2008UAB 234 Departament d' Economia i d'Història Econòmica 6,245 
65 2008UAB 547 Departament de Genètica i de Microbiologia 6,199 
66 2008UAB 2072 Institut d'estudis Europeus 6,145 
67 2008UAB 492 Departament de Ciència Animal i dels Aliments 6,142 
68 2008UAB 2025 Departament de Ciència Animal i dels Aliments 6,122 
69 2008UAB 2030 Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius 6,114 
70 2008UAB 2043 Departament de Biologia Cel·lular i Fisiologia i d'Immunologia 6,103 
71 2008UAB 612 Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular 6,095 
72 2008UAB 1011 Departament de Física 6,079 
73 2008UAB 874 Departament de Filologia Espanyola 6,046 
74 2008UAB 782 Departament d' Història Moderna i Contemporània 6,032 
75 2008UAB 2018 Departament de Química 6,021 
76 2008UAB 790 Departament de Química 6,010 
77 2008UAB 2026 Departament de Química 5,980 
78 2008UAB 2064 Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació 5,970 
79 2008UAB 1208 Departament de Psicologia de la Salut i Psicologia Social 5,931 
80 2008UAB 477 Departament de Ciència Animal i dels Aliments 5,916 
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Prio. Expedient Departament NOTA TOTAL 
81 2008UAB 2051 Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius 5,914 
82 2008UAB 2007 CEPAP 5,908 
83 2008UAB 2057 Departament de Genètica i de Microbiologia 5,833 
84 2008UAB 918 Departament de Biologia Cel·lular i Fisiologia i d'Immunologia 5,721 
85 2008UAB 985 Departament de Genètica i de Microbiologia 5,688 
86 2008UAB 486 Departament de Geologia 5,684 
87 2008UAB 55 Departament de Ciència Animal i dels Aliments 5,674 
88 2008UAB 817 Departament de Ciència Política i Dret Públic 5,670 
89 2008UAB 230 Departament de Genètica i de Microbiologia 5,649 
90 2008UAB 339 Departament de Ciència Animal i dels Aliments 5,621 
91 2008UAB 972 Departament de Filologia Espanyola 5,611 

92 2008UAB 2074 Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat 5,609 
93 2008UAB 2003 Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals 5,608 
94 2008UAB 860 Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) 5,589 
95 2008UAB 2013 Departament d'Art 5,567 
96 2008UAB 2040 Departament d' Història Moderna i Contemporània 5,556 
97 2008UAB 795 Departament de Biologia Cel·lular i Fisiologia i d'Immunologia 5,552 
98 2008UAB 2031 CEBATEG 5,519 
99 2008UAB 2036 Institut de Neurociències 5,508 
100 2008UAB 938 Departament d' Economia i d'Història Econòmica 5,502 
101 2008UAB 634 Departament d' Antropologia Social i Prehistòria 5,482 
102 2008UAB 2001 Departament de Psicologia Social 5,481 
103 2008UAB 1075 Departament de Medicina i Cirurgia Animals 5,457 
104 2008UAB 2042 Centre estudis vida quotidiana i treball 5,447 
105 2008UAB 970 Departament de Geologia 5,429 
106 2008UAB 223 Departament d' Economia i d'Història Econòmica 5,422 
107 2008UAB 888 Departament de Matemàtiques 5,417 
108 2008UAB 733 Departament de Psicologia Clínica i de la Salut 5,413 
109 2008UAB 1017 Departament de Química 5,409 
110 2008UAB 2024 IBB 5,396 
111 2008UAB 2027 IGOP 5,395 

112 2008UAB 627 
Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències 
Experimentals 

5,381 

113 2008UAB 2047 Departament de Filologia Espanyola 5,359 

114 2008UAB 489 
Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la 
Salut 

5,223 

115 2008UAB 2054 Departament de Química 5,203 
116 2008UAB 875 Departament de Medicina i Cirurgia Animals 5,192 
117 2008UAB 2041 IFAE 5,185 
118 2008UAB 70 Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular 5,167 
119 2008UAB 1147 ICTA 5,159 
120 2008UAB 430 Departament de Química 5,106 
121 2008UAB 85 Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana 5,080 
122 2008UAB 462 Departament d' Antropologia Social i Prehistòria 5,058 
123 2008UAB 410 Departament de Matemàtiques 5,055 
124 2008UAB 2020 Departament d'Art 5,026 
125 2008UAB 646 Departament de Filologia Catalana 4,908 
126 2008UAB 834 Departament de Sociologia 4,893 
127 2008UAB 2066 Departament de Geografia 4,859 
128 2008UAB 2004 Departament d' Economia de l'Empresa 4,827 
129 2008UAB 979 IBB 4,801 
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130 2008UAB 429 Departament de Física 4,769 
131 2008UAB 1126 Departament d' Antropologia Social i Prehistòria 4,723 
132 2008UAB 2037 Departament de Filologia Espanyola 4,696 
133 2008UAB 2028 Departament de Ciència Política i Dret Públic 4,694 
134 2008UAB 2009 CRESA 4,677 
135 2008UAB 694 Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular 4,655 
136 2008UAB 311 Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes 4,648 
137 2008UAB 1095 Departament de Ciència Animal i dels Aliments 4,644 
138 2008UAB 136 Departament de Filologia Catalana 4,612 
139 2008UAB 601 Departament de Ciència Política i Dret Públic 4,607 
140 2008UAB 1161 Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació 4,607 

141 2008UAB 2016 Departament de Química 4,485 
142 2008UAB 282 Departament de Geografia 4,481 
143 2008UAB 302 CRECIM 4,467 
144 2008UAB 192 IBB 4,437 
145 2008UAB 2039 Departament de Psicologia Social 4,426 
146 2008UAB 678 Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació 4,337 
147 2008UAB 10002 Departament de Filologia Espanyola 4,316 
148 2008UAB 2046 Departament de Química 4,299 
149 2008UAB 657 Departament d'Art 4,272 
150 2008UAB 2071 Departament d'Art 4,210 
151 2008UAB 920 Departament d' Economia i d'Història Econòmica 4,204 
152 2008UAB 684 Departament de Psicologia de l'Educació 4,187 
153 2008UAB 1087 Departament d' Antropologia Social i Prehistòria 4,159 
154 2008UAB 769 Departament de Biologia Cel·lular i Fisiologia i d'Immunologia 4,145 
155 2008UAB 986 Departament d'Art 4,097 
156 2008UAB 534 INSTITUT NEUROCIÈNCIES 4,069 
157 2008UAB 2062 Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació 4,017 
158 2008UAB 945 Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia 3,992 
159 2008UAB 71 Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana 3,928 
160 2008UAB 1207 Departament d' Economia de l'Empresa 3,862 

161 2008UAB 2067 
Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències 
Experimentals 

3,643 

162 2008UAB 1224 Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació 3,596 
163 2008UAB 2073 Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) 3,447 
164 2008UAB 1098 Departament de Sociologia 3,385 
165 2008UAB 2006 Departament de Física 3,378 
166 2008UAB 707 Departament de Psicologia Social 3,354 
167 2008UAB 2011 Departament d'Enginyeria Electrònica  3,028 

168 2008UAB 2014 Laboratori de Nanotecnologia 2,593 
 
Acord 18/2008, d'11 d'abril, pel qual s'acorda ratificar les actuacions dutes a terme des del Vicerectorat 
d'Investigació en relació amb la priorització de les sol·licituds d'ajut per a l'assistència a congressos, que tot 
seguit es transcriu: 
 

Convocatòria d'ajuts a l'assistència a congressos 
 

Codi Ajut 
Departament/CER/ 
Institut 

Investigador Nom del Congrés 
Import 

Concedit 

ASJ2007-001 Filologia Catalana Padrosa Trias, Susana 
XXXIII Incontro di Grammatica 
Generativa 

408,70 € 

ASJ2007-002 Pedagogia Aplicada Peris Morancho, Pere 
Pedagogia 2007. Encuentro por la 
unidad de los educadores 

600,00 € 
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Codi Ajut 
Departament/CER/ 
Institut 

Investigador Nom del Congrés 
Import 

Concedit 

ASJ2007-003 Filologia Espanyola Beatriz Ferrús Antón 
VII Jornadas Internacionales de 
Estudios de la Mujer 

180,00 € 

ASJ2007-004 Sociologia Verger Planells, Antoni 

ECPR Joint Sessions of workshops: 
Reforming Education Policy: 
Internationalisation-Privatisation-
Governance 

450,00 € 

ASJ2007-005 Sociologia 
Griera Llonch, Maria 
del Mar 

Secularity and Religious Vitality 338,60 € 

ASJ2007-006 Prehistòria Tantaléan Ynga, Henry 
4ta Reunión de Teoría Arqueológica 
en América del Sur (Inter Congress 
del World Archaeological Congress) 

595,00 € 

ASJ2007-007 
Quimica. Unitat de Química 
Analítica 

Macanás de Benito, 
Jorge 

4th Nanospain Workshop 300,00 € 

ASJ2007-008 Psicologia Clínica i de la Salut 
Carretero Garcia, Ana 
Mª 

VI Congreso Nacional Asociación 
Española para el Estudio de los 
Transtornos Alimentarios 

300,00 € 

ASJ2007-009 IBB García Fruitós, Elena Focus on Microscopy 2007 300,00 € 

ASJ2007-011 Economia Aplicada 
Martínez Vásquez, 
Sílvia 

Energing Issues Along Urban/Rural 
Interfaces II 

600,00 € 

ASJ2007-013 
Econnomia i d'Història 
Econòmica 

Flores Fiol, Ricardo 
5th International Industsrial 
Organization Conference (IIOC) 

600,00 € 

ASJ2007-014 
Economia i d'Història 
Econòmica 

Alonso Pauli, Eduard 
5th International Industrial 
Organization Conference (IIOC) 

600,00 € 

ASJ2007-
014bis 

Ciencies de la Computació 
(CVC) 

Gerónimo Gómez, 
David 

5th International Conference on 
Computer Vision Systems 

450,00 € 

ASJ2007-015 Ciencia Animal i dels Aliments 
Abdelrahman Kamal 
Salama, Ahmed 

5th International Symposium on the 
challenge to sheep and goats milk 
sectors 

344,16 € 

ASJ2007-016 Ciència Animal i dels Aliments Castillo López, Vanesa 
5th International Symposium on the 
challenge to sheep and goats milk 
sectors 

334,16 € 

ASJ2007-017 
Economia i d'Història 
Econòmica 

Ziolkowska, Yoanna International Industrial Organization 600,00 € 

ASJ2007-018 Didàctica de les Matemàtiques 
Solar Bezmalinovic, 
Horacio 

XIII JAEM: Jornadas de aprendizaje 
y enseñanza de las matemáticas 

290,93 € 

ASJ2007-020 Art 
Capdevila Werning, 
Caterina 

XIIè Col·loqui de la North American 
Calatan Society. R/evolution in 
Catalan Culture and the Arts 

600,00 € 

ASJ2007-021 Art Duran i Porta, Joan 
XIIè Col·loqui de la North American 
Calatan Society. R/evolution in 
Catalan Culture and the Arts 

600,00 € 

ASJ2007-022 Economia Aplicada 
Montoya Bayano, 
Miguel Angel 

4th Seminar on Government 
Restructuring:provatization, 
Regulation and Competition 

  

ASJ2007-023 Economia de l'Empresa Epure, Mircea 
III Congreso de Eficiencia y 
Productividad 

300,00 € 

ASJ2007-025 
Didàctica de les Ciències 
Experimentals 

Merino, Cristian 
9th International History, Philosophy 
of Science in Science Teaching 2007 
Meeting at Calgari 

134,27 € 

ASJ2007-026 
Centre d'Estudis d'Història de 
les Ciències 

Acosta Arizo, Carlos 
Alberto 

Semana Científica y cultural "90 
años de INGEOMINAS" 

600,00 € 

ASJ2007-027 
Higiene i Tecnologia dels 
A,iments 

Cisse, Ibrahima 
5th International Congress on Food 
Technology 

450,00 € 

ASJ2007-028 Química  
González Guervara, 
Johannes Luis 

I International Medicinal and 
Aromatic Plants Conference on 
Culinari Herbs 

450,00 € 

ASJ2007-029 Química  Calvo Boluda, Daniel 
ISOEN 2007 Intertational 
Symposium on Olfaction and 
Electronic 

450,00 € 

ASJ2007-030 Sociologia 
Tarabini-Castellani 
Clemente, Aina 

V Congreso Europeo de 
Latinoamericanistas (CISAL) "Las 
relaciones triangulares entre Europa 
y las Américas en el siglo XXI: 
Espectativas y desafios 

217,80 € 

ASJ2007-031 
Geologia, Unitat de 
Paleontologia 

Boix Martínez, Carme 
First International 
Paleobiogeography Symposiun 

326,95 € 
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Codi Ajut 
Departament/CER/ 
Institut 

Investigador Nom del Congrés 
Import 

Concedit 

ASJ2007-033 
Institut de Govern i Políques 
Públiques 

Gallego Dobón, Aina 

ECPR Joint Sessions of workshops: 
Reforming Education Policy: 
Internationalisation-Privatisation-
Governance 

450,00 € 

ASJ2007-034 Biologia Molecular/IBB Lluch Senar. Maria 
3rd European Conference on 
Prokaryotic Genomics 

450,00 € 

ASJ2007-035 Psicologia Social Barrasa Notario, Angel 
13th European Congress of Work 
and Organizational Psichology 

450,00 € 

ASJ2007-036 Psicologia Social 
Sahagún Padilla, 
Miguel Ángel 

13th European Congress of Work 
and Organizational Psichology 

450,00 € 

ASJ2007-037 Prehistòria Guerrero Vila, Emma 
Society for American Archaelogy, 
72ne Annual Meeting 

600,00 € 

ASJ2007-038 
Bioquímica i de Biologia 
Molecular   

Bancells Bau, Cristina 76th Annual EAS Congress 450,00 € 

ASJ2007-039 
Economia i d'Història 
Econòmica 

Ergun, Selim Jürgen 
Anual Meeting of the Austrian 
Economic Association (NoeG) 

349,00 € 

ASJ2007-040 
Economia i d'Història 
Econòmica 

Rivas Rodriguez, Maria 
Fernanda 

ESA 2007 World Meeting al LUISS in 
Rome 

387,00 € 

ASJ2007-041 Ciència Política i Dret Públic Rico Camps. Guillem 

ECPR Joint Sessions of workshops: 
Reforming Education Policy: 
Internationalisation-Privatisation-
Governance 

450,00 € 

ASJ2007-042 Psicologia Social Jacobson, Matthew 
Urban Justice and Sustainability 
Conference 

600,00 € 

ASJ2007-043 Psicologia Social 
Escobar Domínguez, 
Maria Gisela 

X Congreso Europeo de Psicologia 450,00 € 

ASJ2007-044 Genètica i Microbiologia Diestra Villanueva, Elia 
XXI Congreso Nacional de 
Microbiologia 

300,00 € 

ASJ2007-045 
Biologia Cel·lular, Fisiologia i 
Immunologia 

Gallego Pérez, Diana 
Digestive Disease Weec (American 
Gastroentereology Association 
(AGA)) 

600,00 € 

ASJ2007-046 Geologia. Gómez Rivas, Enrique 
European Geosciences Union 
General Assembly 2007 

450,00 € 

ASJ2007-047 
Biologia Cel·lular, Fisiologia i 
Immunologia 

Traver López, 
Estefania 

Digestive Disease Weec (American 
Gastroentereology Association 
(AGA)) 

600,00 € 

ASJ2007-048 
Centre d'Estudis del Patrimoni 
Arqueològic de la Prehistòria 

Tost Pujol, Laia 
Congrès Annuel de la Société desl 
Musées Québequois 

600,00 € 

ASJ2007-049 CVC Julià Ferrer, Carme Ciències de la Computació-CVC 300,00 € 

ASJ2007-050 Enginyeria Electrònica 
Bonache Albacete, 
Jordi 

IEE MTT-S International Microwave 
Symposium 2007 )IMS 2007) 

600,00 € 

ASJ2007-051 Enginyeria Electrònica Gil Barba, Marta 
IEE MTT-S International Microwave 
Symposium 2007 )IMS 2007) 

600,00 € 

ASJ2007-052 CEHIC 
Herran Corbacho, 
Néstor 

Writing the history of the phisical 
sciences after 1945: state of the art, 
questions and perspectives 

336,27 € 

ASJ2007-053 Química Rios Font, Raquel ISOTOPES 2007 300,00 € 

ASJ2007-054 
Didàctica de l'Expressió 
Musical, Plàstica i Corporal  

Casals Ibáñez, Albert 
IV Seminario Complutense de 
Investigación en Educación Musical 

110,16 € 

ASJ2007-055 ICTA CATTANEO, CLAUDIO 
Integrating Natural and Social 
Sciences for Sustainabilty 

450,00 € 

ASJ2007-056 Economia Aplicada Blanco Pérez, Cristina 
XXVII Jornadas de Economia de la 
salud (El buen gobierno de la 
sanidad) 

300,00 € 

ASJ2007-057 Psiquiatria i Medicina Legal 
Carmona Cañabate, 
Susanna 

Cognitive Neuroscience Society 
Annual Meeting 

600,00 € 

ASJ2007-058 CBATEG Ayuso López, Eduard ASGT 10th Annual Meeting 600,00 € 

ASJ2007-059 Química 
Niembro Puiggené, 
Sandra 

Summer School: Women-in-nano: 
Career Development and Research 
Trends 

156,56 € 

ASJ2007-060 Prehistòria Soriano Llopis, Ignacio 
2nd International Conference 
Archaeometallurgy in Eurpope 2007 

430,37 € 

ASJ2007-062 CBATEG 
Rodríguez Aguilar, 
Ester 

American Society og Gene Therapy's 
10th Annual Meeting 

600,00 € 
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Departament/CER/ 
Institut 

Investigador Nom del Congrés 
Import 

Concedit 

ASJ2007-063 CBATEG Gil Guiñón, Estel 
American Society og Gene Therapy's 
10th Annual Meeting 

600,00 € 

ASJ2007-064 Química 
Ortiz Sánchez. Juan 
Manuel 

Comet XX. 20th International 
Conference on Molecular Energy 
Transfer 

450,00 € 

ASJ2007-065 Filologia Espanyola 
Buenafuentes de la 
Mata, Cristina 

XXV Congrès International de 
Linguistique et Philologie Romanes 

339,95 € 

ASJ2007-066 
Bioilogia Cel·lular, Fisiologia i 
Immunologia 

Doñate Jimeno, 
Carmen 

The Seventh International 
Symposium on Fish Immunology 

450,00 € 

ASJ2007-067 ICTA 
Gamboa Jiménez, 
Gonzalo 

Integrating Natural and Social 
Sciences for Sustainabilty 

422,50 € 

ASJ2007-068 Prehistòria 
Tornero Dacasa, 
Carlos 

Sable Isotope Mass Spectometry 
User Group (SIMSUG) 2007 

450,00 € 

ASJ2007-069 
Economia i d'Història 
Econòmica 

Lin, Liguo 
Workshop of Enromental policy in 
China 

600,00 € 

ASJ2007-070 
Unitat de Fisiologia Animal, 
Fac. Ciències 

Quintana Romero, 
Albert 

11th International Neurotoxicology 
Association Meeting 

600,00 € 

ASJ2007-071 
Grup d'Òptica. Departament 
de Física 

Zippilli, Stefano 
Europan Conference on Lasers and 
Electro-Òptics and the International 
Quantum Electronic Conference 

450,00 € 

ASJ2007-072 
Biologia Cel·lular, Fisiologia i 
Immunologia 

Fernández Rosas, 
Elisabet 

Focus on Microscopy 2007 300,00 € 

ASJ2007-073 Ciencia Animal i dels Aliments Pereda, Julieta 
Prospects for flavour formation and 
percepcion 

450,00 € 

ASJ2007-074 Pedagogia Sistemàtica i Social 
Galaz Valderrama, 
Caterine 

Seminario "Migraciones 
Internacionales" 

600,00 € 

ASJ2007-075 Pedagogia Sistemàtica i Social 
Lozano Escobar, Javier 
Orlando 

Animación socio-cultural: desafios 
locales y globales 

450,00 € 

ASJ2007-076 
Comunicació Audiovisual i 
Publicitat 

Martínez García, Luisa 
del Carmen 

Media Communication 
Information/International 
Association for Media and 
Communication Reseach 

315,51 € 

ASJ2007-077 
Dret Públic i Ciències 
Històrico-Jurídiques 

Ysàs Molinero, Helena 

XVIII Congreso Naciional de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social. 
"Estrategia europea, Estado 
autonómico y política de empleo" 

190,04 € 

ASJ2007-078 
Quimica. Unitat de Química 
Analítica 

Bonanni, Alessandra 
7th Symposium on Electrochemical 
Impedance 

450,00 € 

ASJ2007-079 Genètica i Microbiologia Roca Subirà, Ignasi 
Symposium on Enzimes in 
Deoxyribonucleotide Syntesis 

422,20 € 

ASJ2007-080 Genètica i Microbiologia Panosa Borràs, Anais 
Symposium on Enzimes in 
Deoxyribonucleotide Syntesis 

422,20 € 

ASJ2007-081 ICTA Roca Bosch, Elisabet 
International Symposium on 
Integrated Coastal Zone 
Management 

339,30 € 

ASJ2007-082 Filologia Espanyola 
Gallego Bartolomé, 
Ángel Jesús 

The Second Brussels Conference on 
Generative Linguistics 

402,54 € 

ASJ2007-083 Geologia Vicedo Vicedo, Vicent 
4ª reunión europea sobre 
paleontologia y estratigrafia de 
latinoamérica 

158,00 € 

ASJ2007-084 
Biologia Cel·lular, Fisiologia i 
Immunologia 

Campuzano Larrea, 
Oscar 

GLIA 2007 450,00 € 

ASJ2007-085 Filologia Catalana Pons Moll, Clàudia 
Phonetics and Phonology in Iberia 
2007 (paPI 2007) 

321,50 € 

ASJ2007-086 
Telecomunicació i Enginyeria 
de Sistemes 

Menéndez Nadal, 
Oscar 

VIII Internatiional Symposium on RF 
MEMS and RF Microsystems 

300,00 € 

ASJ2007-087 Enginyeria Química Marco Urrea, Ernest 
The Ninth in Situ and on Site 
Bioremediation Symposium 

600,00 € 

ASJ2007-088 Ciencia Animal i dels Aliments Gallardo García, David 
Jornadas de Estudio de AIDA, XII 
Jornadas sobre Producción Animal 

182,22 € 

ASJ2007-090 
Periodisme i de CC de la 
Comunicació 

García Blanco, Iñaki 
International Summer Scholl of 
Political Communication and 
Electoral Behaviour 

354,43 € 

ASJ2007-091 Medicina i Cirurgia Animals Siracusa, Carlo 
6th International Veterinary 
Behaviour Meeting 

450,00 € 
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Institut 

Investigador Nom del Congrés 
Import 

Concedit 

ASJ2007-092 
Escola de Cultura de la Pau. 
UAB 

Urgell Garcia. Jordi 
Politics Policy and Responsive 
Scholarship, 78th Annual Convention 
of International Studies Association 

600,00 € 

ASJ2007-093 Geografia Mota Moya, Pau 
XIIth International Medical 
Geography Symposium 2007 

450,00 € 

ASJ2007-094 CBATEG Haurigot, Virginia ADA 67th Scientific Sessions 600,00 € 

ASJ2007-095 CBATEG Agudo Cantero, Judith ADA 67th Scientific Sessions 600,00 € 

ASJ2007-096 CBATEG 
Elias Puigdomenech, 
Ivet 

ADA 67th Scientific Sessions 600,00 € 

ASJ2007-097 
Bioquímica i de Biologia 
Molecular-Institut de 
Neurociències  

Sanz Iglesias, Elisenda 
11th International Neurotoxicology 
Association Meeting 

600,00 € 

ASJ2007-098 ICTA Ruiz Mallén, Isabel 
VI Congreso Internacional de 
Educación Ambiental 

264,90 € 

ASJ2007-099 ICTA Zografos, Christos 
2007 Annual Meeting of Association 
of American Geographers (AAG) 

600,00 € 

ASJ2007-100 
Biologia Animal, Biologia 
Vegetal i Ecologia 

Cantons Palmitjavila, 
Jordi 

XV Congreso Internacional de la 
Sociedad Española de Antropologia 
Física 

207,33 € 

ASJ2007-101 Economia de l'Empresa 
Ilkova Pergelova, 
Albena 

ICSB World Conference 2007 450,00 € 

ASJ2007-102 ICTA 
Gómez Vargas, 
Francisco Javier 

IALE World Congres 450,00 € 

ASJ2007-103 
Didàctica de l'Expressió 
Musical, Plàstica i Corporal  

Collados Cardona, 
Ester 

Art Education Reseach and 
Developmen Congres 

450,00 € 

ASJ2007-104 Institut de Neurociències 
Barneda Ciurana, 
David 

FEBBS Advanced Course on "Lipid 
signalling pathways: fron cell biology 
to novel drug targets" 

450,00 € 

ASJ2007-105 ICTA 
Núñez Pineda, 
Montserrat 

4th International Society for 
Industrial Econology Conference 
(ISIE) 

588,45 € 

ASJ2007-106 
Biologia Cel·lular, Fisiologia i 
Immunologia 

Soler Moreno, David 
6th European Cytogenetics 
Conference 

450,00 € 

ASJ2007-107 Unitat de Biologia Molecular Pampalona Sala, Judit 
6th European Cytogenetics 
Conference 

450,00 € 

ASJ2007-108 ICTA Talens Peiró, Laura ISIE Conference 2007 600,00 € 

ASJ2007-109 
Psicobiologia i Metodologia de 
les CC.SS. 

Penelo Werner, Eva 
Congreso de Metodologia de las 
Ciencias Sociales y de la Salud 

150,00 € 

ASJ2007-110 IBB 
Rodríguez de la Vega 
Otazo, Mónica 

The Protein Enginnering Summit 600,00 € 

ASJ2007-112 Economia de l'Empresa 
Angulo Ruíz, Luis 
Fernando 

EURAM 2007 Conference 450,00 € 

ASJ2007-113 
Química. Unitat de Química 
Física 

Gutiérrez Tauste, 
David 

Semiconductor Photochemmistry SP-
2 

450,00 € 

ASJ2007-114 ICTA Kerschner, Christian 
16th International Imput-Output 
conference 

600,00 € 

ASJ2007-115 
Biologia Cel·lular, Fisiologia i 
Immunologia 

Almolda Ardid, Beatriz 
IBRO World Congress of 
Neurosciences 

600,00 € 

ASJ2007-116 Psicologia Social 
Benedicto Salmerón. 
Rubén 

Jornadas "Psicología Social y 
Derechos Humanos 

600,00 € 

ASJ2007-117 Economia de l'Empresa Vasicek, Rorek 
4th International Conference-
Developments in Economic Theory 
and Policy 

300,00 € 

ASJ2007-118 Ciencia Animal i dels Aliments 
Fuentes Álvarez, Mari 
Carmen 

32nd NVO Meeting 159,56 € 

ASJ2007-119 
Biologia Cel·lular, Fisiologia i 
Immunologia 

García Peiró, Agustí 
6th European Cytogenetics 
Conference 

450,00 € 

ASJ2007-120 IBB 
Obradors Cherta, 
Albert 

6th European Cytogenetics 
Conference 

450,00 € 

ASJ2007-121 Psicologia Social 
Terrades Oliveras, 
Minerva 

Mobile Media 2007 600,00 € 

ASJ2007-122 Geologia Piqué Vericat, Angels 
9th Biennial Sga Meeting, Mineral 
Exploration and Research: Diggins 
Deeper 

381,55 € 
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ASJ2007-123 Economia Aplicada Hervas Drane, Andrés 
Academy of management 2007 
Annual Meeting 

600,00 € 

ASJ2007-124 Química Flores Pons, Ramón 
15th European Symposium on 
Organic Chemistry 

450,00 € 

ASJ2007-125 Química García Bardají, Gisela 
15th European Symposium on 
Organic Chemistry 

450,00 € 

ASJ2007-126 Química Parés Franzi, Sònia 
15th European Symposium on 
Organic Chemistry 

450,00 € 

ASJ2007-127 
Economia i d'Història 
Econòmica 

Yao, Lan 
The economic Science Association, 
2007 Asia Pacific Regional Meeting, 
Shanghai, China 

600,00 € 

ASJ2007-128 
Comunicació Audiovisual i 
Publicitat 

Vicente Mariño, Miguel 
Public Opinion and the challenges of 
the 21st century-Wapor 60th 
Conference 

438,66 € 

ASJ2007-129 Química 
González Gálvez, 
David15th European 

15th European Symposium on 
Organic Chemistry 

450,00 € 

ASJ2007-130 Química Pérez Vico, Elisabet 
15th European Symposium on 
Organic Chemistry 

450,00 € 

ASJ2007-131 Química Serra Muns, Anna 
15th European Symposium on 
Organic Chemistry 

450,00 € 

ASJ2007-132 
Comunicació Audiovisual i 
Publicitat 

Fernández Quijada, 
David 

IAMCR Annual Conference: "Media, 
Communciation, Information: 
Celebrating 50 years of Theories and 
Practices" 

415,89 € 

ASJ2007-133 Psicobiologia Martín García, Elena 
4th International meeting steroids 
and nervous system 

450,00 € 

ASJ2007-134 
Economia i d'Història 
Econòmica 

Brindusa, Anghel EEA-ESEM Meeting 2007 269,00 € 

ASJ2007-135 
Biologia Cel·lular, Fisiologia i 
Immunologia 

González Sánchez, 
Pau 

Glial Cells in Health and Disease 450,00 € 

ASJ2007-136 
Institut Egoredes-
Departament d'Antropologia 

Araya Dujisin, Rodrigo 
International Conference Social 
Networks 

450,00 € 

ASJ2007-137 

Institut de 
Neurociències/Biologia 
Cel·lular, Fisiologia i 
Immunologia 

Guzmán Lenis, Mónica 
Sofía 

XII Congreso Sociedad Española de 
Neurociència 

300,00 € 

ASJ2007-138 Fisiologia Penas Pérez, Clara 
XII Congreso Sociedad Española de 
Neurociència 

300,00 € 

ASJ2007-139 Química Analítica 
Resina Gallego, 
Montserrat 

PERMEA 2007: Membrane Science 
and Technology Conference of 
Visegrad Countries 

450,00 € 

ASJ2007-140 Filologia Anglesa 
Pladevall Ballester, 
Elisabet 

Child Language Seminar 2007 412,00 € 

ASJ2007-141 Filologia Anglesa Gimeno Pahisa , Laura 
Transnational American Studies 
Symposium 

450,00 € 

ASJ2007-142 Traducció i d'interpretació Kuznik, Anna 
5th EST Congress "Why Translation 
Studies Matters?" 

450,00 € 

ASJ2007-143 
Economia i d'Història 
Econòmica 

Mallorquí Ruscalleda, 
Núria 

VII Jornadas de Economía Laboral 300,00 € 

ASJ2007-144 Periodisme Almiron Roig, Núria 

Media Communication 
Information/International 
Association for Media and 
Communication Reseach 

450,00 € 

ASJ2007-146 Crecim Saez Garcia, Marcel·la 
European Science Education 
Research Association 

450,00 € 

ASJ2007-147 ICTA 
Muñoz Jaramillo, Pablo 
Andrés 

16th International Imput-Output 
conference 

326,48 € 

ASJ2007-148 ICTA Sánchez Mateo, Sònia IALE World Congres 450,00 € 

ASJ2007-149 IBB Borán, Mariela Susana Glial Cells in Health and Disease 450,00 € 

ASJ2007-150 Economia Aplicada 
Vázquez Grenno, 
Javier 

III Summer School in Public 
Economics (Workshop) 

576,50 € 

ASJ2007-151 
Biologia Cel·lular, Fisiologia i 
Immunologia 

Mainau Brunsó, Eva 
International Society for Applied 
Ethology ISAE 41 th Congress 

600,00 € 

ASJ2007-152 Química Badetti, Elena 
15 th European Symposium on 
Organic Chemistry 

450,00 € 
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ASJ2007-153 Genètica i Microbiologia Petit Marty, Natalia 
XI European Society for Evolutionary 
Biology 

450,00 € 

ASJ2007-154 Sanitat i Anatomia Animal Allepuz Palau, Alberto GisVet 2007 450,00 € 

ASJ2007-155 Art 
Barniol López, 
Montserrat 

XVII Colloque Unternational de la 
Societé Internationale  Renardienne, 
Epopée animale, fable, fabliau. Le 
monde aquatique au pêche. La fable. 

365,80 € 

ASJ2007-156 Química 
Lermo Soria, Ana 
Isabel 

2º Congreso Iberoamericano y 4º 
Argentino de Química Analítica 

600,00 € 

ASJ2007-157 Pedagogia Sistemàtica i Social 
Moreno Andrés, Maria 
Victoria 

I Congrés Internacional Noves 
Tendències en la Formació del 
Professorat 

250,00 € 

ASJ2007-158 Sociologia 
Antentas Collderram, 
Josep Maria 

Xlèmes Journées Internationales de 
Sociologie du Travail (JIST) 2007 

450,00 € 

ASJ2007-159 Ciència Animal i dels Aliments Cerisuelo García, Alba 
58th Meeting of the European 
Association For Animal Production 

450,00 € 

ASJ2007-161 
Didàctica de les Ciències 
Experimentals 

Marbà Tallada, Anna ESERA 2007 450,00 € 

ASJ2007-162 ETSE 
Benavente Vidal, 
Robert 

30 th European Conference on Visual 
Perception 

450,00 € 

ASJ2007-163 Centre d'estudis de Biofísica Granell Puig, Meritxell 
XXX Congreso de la Sociedad 
Española de Bioquímica y Biología 
Molecular 

300,00 € 

ASJ2007-164 Economia Aplicada 
Salvador Quiroga, 
Pablo Federico 

Annual Conference EALE 436,74 € 

ASJ2007-165 Ciència Política i Dret Públic 
Liñeira Sánchez, 
Robert 

4th ECPR General Conference 240,20 € 

ASJ2007-166 Sociologia 
García-Romeral 
Moreno, Gloria 

II Congreso Internacional de 
Etnografía y Educación 

90,00 € 

ASJ2007-167 Ciència Animal i dels Aliments Ferrini, Gabriele 
International Symposium on Energy 
and Protein Metabolism and 
Nutrition 

450,00 € 

ASJ2007-169 Ciència Política i Dret Públic 
San Martin Morant, 
Josep 

European Consortium for Political 
Research (ECPR) 

284,50 € 

ASJ2007-170 Economia de l'Empresa 
Ivanova Yordanova, 
Desislava 

52nd ICSB World Conference 450,00 € 

ASJ2007-171 Ciència Política i Dret Públic Plaza i Font, Joan Pere Political Parties and Party Systems 450,00 € 

ASJ2007-172 Ciència Animal i dels Aliments 
Anguita i Freixa, 
Montserrat 

58th Meeting of the European 
Association For Animal Production 

450,00 € 

ASJ2007-173 ICTA 
Negre de Bofarull, 
Cèsar 

9th International Conference on 
Paleoceanography (ICP9) 

600,00 € 

ASJ2007-174 ICTA 
Martínez Méndez, 
Gemma 

9th International Conference on 
Paleoceanography (ICP9) 

600,00 € 

ASJ2007-175 Ciència Animal i dels Aliments 
Mariotti, Valentina 
Maria 

Nestlé Nutrition Purina Forum 2007 600,00 € 

ASJ2007-177 Física 
Concustell Fargas, 
Amadeu 

ISMANAM 2007 450,00 € 

ASJ2007-178 Física 
Menéndez Dalmau, 
Enric 

ISMANAM 2007 450,00 € 

ASJ2007-179 Genètica i Microbiologia 
Burnat Clemente, 
Mireia 

XXI Congreso Nacional de 
Microbiologia 

300,00 € 

ASJ2007-180 Física Van Steenberg, Nele ISMANAM 2007 450,00 € 

ASJ2007-181 Física Del Valle Benedí, Núria 
The European Conference on Applied 
Superconductivity (EUCAS) 2007 

450,00 € 

ASJ2007-182 Microbiologia Aplicada 
Ferraz Colomina, Rosa 
Maria 

Symbiosis, The 13th European 
Congress on biotechnology 

300,00 € 

ASJ2007-183 Sociologia 
García Ojeda, Mauricio 
Osvaldo 

IX Congreso Español de Sociología, 
Poder, Cultura y Civilización 

300,00 € 

ASJ2007-184 
Biologia Animal, Biologia 
Vegetal i Ecologia 

Cuadrado Lafoz, 
Montserrat 

13th European Congress of the 
EAPF: diseases on fish and shellfish 

450,00 € 

ASJ2007-185 Ciència Política i Dret Públic Coll i Planas, Gerard IX Congreso Español de Sociología 60,00 € 
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ASJ2007-186 Sermn Lope Piedrafita, Silvia 
Joint Annual Meeting ISMRM-
ESMRMB 2007 

133,93 € 

ASJ2007-187 Química 
Trilla Castaño, 
Montserrat 

XIV th International Sol-Gel 
Conference 

450,00 € 

ASJ2007-188 Ciència Polítiques i Sociologia 
Valiente González, 
Oscar 

European Sociological Association 
Conference 

450,00 € 

ASJ2007-189 
Psicobiologia i Metodologia de 
les CC.SS. 

Ruiz Medina, Jéssica EBBS Trieste 2007 447,50 € 

ASJ2007-190 Psicobiologia 
Carballo Marquez, 
Anna 

3 th Annual Meeting EBBS 450,00 € 

ASJ2007-191 
Psicobiologia i Metodologia de 
les CC.SS. 

García Capdevila, 
Silvia 

EBBS Trieste 2007 450,00 € 

ASJ2007-192 
Institut Universitari d'estudis 
Europeus 

Herranz Surrallés, 
Anna 

Sixth Pan-European Conference on 
International Relations 

430,41 € 

ASJ2007-193 
Ciències Econòmiques i 
Empresarials 

Filipescu, Diana-
Andreea 

Annual Conference "Consortium for 
International Marketing Research" 

450,00 € 

ASJ2007-194 Psicologia Clínica i de la Salut Gelabert Garbiol, Estel 

Xth Congress: Development and 
Changeability of Personality 
Disorders: New Frontiers in 
Research and Practice 

450,00 € 

ASJ2007-195 
Ciències Econòmiques i 
Empresarials 

Permanyer 
Ugartemendia, Iñaki 

Ideas Changing History 600,00 € 

ASJ2007-196 Medicina i Cirurgia Animals 
Taberner Brugué, 
Ester 

11th ESDAR Annual Conference 450,00 € 

ASJ2007-197 
Biologia Cel·lular, Fisiologia i 
Immunologia 

Uroz Brossa, Laia 
XXIV Congreso Nacional de Genética 
Humana 

289,06 € 

ASJ2007-198 
Biologia Cel·lular, Fisiologia i 
Immunologia 

Monyach Gros, 
Gemma 

XXIV Congreso Nacional de Genética 
Humana 

Denegat. 
Projecte ja 

liquidat 

ASJ2007-200 
Història Moderna i 
Contemporània 

López Alcañiz, 
Vladimir 

The Plots of History 300,00 € 

ASJ2007-201 Geografia Cruz Gallach, Helena 
Urban Justice and Sustainability 
Conference 

542,67 € 

ASJ2007-202 Economia de l'Empresa 
Díaz Villavicencio, 
Guillermo Javier 

VI Reunión de Investigación en 
Contabilidad Social y 
Medioambiental 

179,11 € 

ASJ2007-203 Psicologia Bàsica 
Dinis Pereira Sousa, 
Catarina 

12th European Congress Of Sport 
Psycology 

450,00 € 

ASJ2007-204 ICTA Logar, Ivana 
ESEE 2007 Integrating Natural and 
Social Sciencies for Sustainability 

450,00 € 

ASJ2007-205 
Unitat de Neuronatologia i 
Neurocirugia (Vall d'Hebron) 

Vilalta Saura, Anna 
13th International Symposium-
Intracranial Pressure 

600,00 € 

ASJ2007-206 
Centre d'Estudis d'Història de 
les Ciències 

Calvó i Monreal, 
Francisco Javier 

6th International Conference on the 
History of Chemistry 

400,40 € 

ASJ2007-207 Psicologia Social Belli, Simone 
X Congreso Nacional de Psicologia 
Social 

300,00 € 

ASJ2007-208 Economia de l'Empresa 
Gómez Villanueva, 
Jorge Eduardo 

XVII Congreso Nacional de ACEDE 300,00 € 

ASJ2007-209 
Biologia Cel·lular, Fisiologia i 
Immunologia 

Grau Martínez, Laura 
XI Meeting of the Spanish 
Association for Cancer Research 
(ASEICA) on Translational Oncology 

300,00 € 

ASJ2007-210 ICTA 
Martínez García, 
Alfredo 

9th International Conference on 
Paleoceanography (ICP9) 

600,00 € 

ASJ2007-211 Genètica i Microbiologia 
Rodríguez Güell, 
Elisabeth 

XXI Congreso Nacional de 
Microbiologia 

300,00 € 

ASJ2007-212 Psicologia Social 
Martínez Oró, David 
Pere 

Conferencia Latina sobre la 
reducción de los daños relacionados 
con las drogas 

438,85 € 

ASJ2007-213 Psicologia Social 
Peñaranda Colera, 
Maria Carmen 

X Congreso Nacional de Psicologia 
Social 

290,00 € 

ASJ2007-214 
Economia i d'Història 
Econòmica 

Franke, Jörg 
Jahrestatung Verein für Socialpolitik/ 
Annual Meeting of the German 
Economic Association 

439,28 € 

ASJ2007-216 Ciència Política i Dret Públic Rodríguez Teruel, Juan EpsNet General Conference 450,00 € 
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ASJ2007-217 Ciència Política i Dret Públic Barberà Aresté, Oscar 35th Joint Sessions 450,00 € 

ASJ2007-218 Genètica i Microbiologia Agustí Adalib, Gemma 
XXI Congreso Nacional de 
Microbiologia 

300,00 € 

ASJ2007-219 Filologia Espanyola Glondys, Olga 
Congreso Internacional sobre 
Comunicación, Identidad y Género 

300,00 € 

ASJ2007-220 Biologia Vegetal Chavez Pereira, Livia 

XVII Reunión Nacional de la 
Sociedad Española Fisiologia Vegetal 
y X Congreso Hispano-Luso de 
Fisiologia Vegetal 

267,09 € 

ASJ2007-221 ETSE 
Rusiñol Sanabra, 
Marçal 

International Conference on 
Document Analysis and Recognition 

600,00 € 

ASJ2007-222 
Centre de Visió per 
Computador 

Rodríguez Serrano, 
José Antonio 

International Conference on 
Document Analysis and Recognition 

600,00 € 

ASJ2007-223 Ciències de la Computació 
Fornes Bisquerra, 
Alicia 

Seventh IAPR International Worshop 
on Graphics Recongnition 

600,00 € 

ASJ2007-224 Ciències de la Computació Mas Romeu, Joan 
International Conference on 
Document Analysis and Recognition 

600,00 € 

ASJ2007-225 Sociologia Barranco Font, Oriol 
Journées Internationales de 
Sociologie Du Travail  

450,00 € 

ASJ2007-226 Psicologia Social 
Carrasco Madariaga, 
Jimena Soledad 

VIII Congreso Latinoamericano de 
Psicologia de Liberación 

600,00 € 

ASJ2007-227 Psicologia Social 
Ramirez Corvera, 
Maria Teresa 

VIII Congreso Latinoamericano de 
Psicologia de Liberación 

600,00 € 

ASJ2007-228 Psicologia Social López Gallego, Laura 
X Congreso Nacional de Psicologia 
Social 

290,00 € 

ASJ2007-229 Filologia Francesa i Romànica Rossel Mayo, Antoni 
Col·loqui Internacional de 
l'Associació Francesa de 
Catalanistes: Catalunya-Occitània 

  

ASJ2007-230 Filologia Espanyola 
López García, José 
Ramón 

El modo trágico y la cultura 
hispánica 

209,80 € 

ASJ2007-231 
Biologia Animal, Biologia 
Vegetal i Ecologia 

Sastre Alaiz, Natalia 
XXXVI Congreso de la Sociedad 
Española de Genética 

300,00 € 

ASJ2007-232 Centre d'Estudis en Biofísica Banseny Cases, Núria 
XIII Conference of Polish Biophysics 
Society 

450,00 € 

ASJ2007-233 Filologia Espanyola Olmedo Muñoz, Iliana 
De la resistencia antifranquista a la 
creación de Izquierda Unida 

251,25 € 

ASJ2007-234 ICTA Núñez Gimeno, Natalia 
International Conference of 
Paleoceanography 

600,00 € 

ASJ2007-235 Enginyeria Química 
Redondo Miranda, 
Rosa María 

IX International Symposium on 
Analytical Methodolory in the 
Enviromental Field (IX ISAMEF) 

300,00 € 

ASJ2007-236 Enginyeria Química Fortuny Picornell, Marc 
Congress on Biotechniques for Air 
Polution 

300,00 € 

ASJ2007-237 Psicologia Social Faura Cantarell, Ricard 
Clat 4: conferencia latina de 
reducción de riesgos ligados al 
consumo de drogas 

450,00 € 

ASJ2007-238 Economia de l'Empresa Desender, Kurt 
Information Resources Management 
Association Conference 

600,00 € 

ASJ2007-239 Sociologia 
Alcalde Campos, 
Rosalina 

II Congres d'Etnografia i Educació 200,00 € 

ASJ2007-240 IBB Trejo, Sebastian 5th General Meeting of IPS 450,00 € 

ASJ2007-241 IBB 
Morell Fernández, 
Montserrat 

5th General Meeting of IPS 450,00 € 

ASJ2007-242 IBB Sanglas Crespi, Laura 5th General Meeting of IPS 450,00 € 

ASJ2007-243 Psicologia Clínica i de la Salut 
Medina Pradas, 
Cristina 

Psicosis y relaciones terapéuticas. 
XII Curso anual de esquizofrenia 

300,00 € 

ASJ2007-244 Enginyeria Química Baumann, Kristin 
Physiology of Yeasts and 
Filamentous Fungi PYFF3 

450,00 € 

ASJ2007-245 
Biologia Animal, Biologia 
Vegetal i Ecologia 

Ruiz Ventura, Jordi 
76th Annual Meeting of the 
American Association of Physical 
Anthropologists 

600,00 € 
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ASJ2007-246 Filologia Hispànica Acedo Alonso, Noemí 

Discurso sobre fronteras-frontereas 
del discurso: literatura, pensamiento 
y cultura del ámbito ibérico e 
iberoamericano 

450,00 € 

ASJ2007-247 Prehistoria 
Quintanilla Jiménez, 
Maria Ifigenia 

II Congreso centroamericano de 
arqueologia 

600,00 € 

ASJ2007-247 
bis 

Biologia Animal, Biologia 
Vegetal i Ecologia 

Alvarez Fernandez, 
Luis 

XV Congreso Internacional de la 
Sociedad Española de Antropologia 
Física 

300,00 € 

ASJ2007-248 Quimica 
Orihuela Garcia, 
Ruben 

Reunión Científica Bioinorgánica 
2007 

284,48 € 

ASJ2007-249 Ciencia Animal i dels Aliments 
Cruz Cansino, Nelly 
Del Socorro 

Food-New options for the industry 
(conference 2007) 

450,00 € 

ASJ2007-250 
Psicologia bàsica, evolutiva i 
de l'educació 

Parrado Romero, Eva 
12th European Congress Of Sport 
Psycology "Bridges Between 
Disciplines and Cultures" 

450,00 € 

ASJ2007-251 
Psicologia bàsica, evolutiva i 
de l'educació 

Valero Herreros, 
Montse 

12th European Congress Of Sport 
Psycology "Bridges Between 
Disciplines and Cultures" 

450,00 € 

ASJ2007-252 
Psicologia bàsica, evolutiva i 
de l'educació 

Ocaña Mariné, Marta 
12th European Congress Of Sport 
Psycology "Bridges Between 
Disciplines and Cultures" 

407,28 € 

ASJ2007-253 Psicologia Social 
Parra, Marcela 
Alejandra 

VIII Congreso de psicologia social de 
la liberación 2007. Logicas de 
resistencia y transformación social 

224,85 € 

ASJ2007-254 Ciencia Animal i dels Aliments Hervera Abad, Marta 
11st Congress of the European 
Society of Veterinary and 
Comparative Nutrition 

450,00 € 

ASJ2007-255 
Biologia Cel·lular, Fisiologia i 
Immunologia 

Garcia Quevedo, Lydia IV Congreso ASEBIR 300,00 € 

ASJ2007-256 
Biologia Animal, Biologia 
Vegetal i Ecologia 

Galtes Vicente, Joan 
Ignasi 

XI Congreso Nacional de 
Paleontologia 

300,00 € 

ASJ2007-257 Institut de Neurociencies Casals Diaz, Laura 
XII Congreso de la Sociedad 
Española de Neurociencia 

300,00 € 

ASJ2007-258 
Bioquimica i Biologia 
Molecular 

Barcelo Torns, Miquel 
14th Congress of Ca - Binding 
Proteins & Ca - Finction in Health 
and Disease 

300,00 € 

ASJ2007-259 Art 
Bertran Armadans, 
Marta 

4e Colloque international de 
l'Association Française des 
Catalanistes "Catalogne-Occitanie" 

279,10 € 

ASJ2007-260 
Bioquimica i Biologia 
Molecular 

Simon Vazquez, 
Rosana 

XXX Congreso de la SEBBM 300,00 € 

ASJ2007-261 
Telecomunicació i Enginyeria 
de Sistemes 

Morell Perez, Antoni MILCOM 600,00 € 

ASJ2007-262 Politiques i Sociologia Larralde Velten, Bruno 
Integration, Immigration & 
Citizenship, European, National & 
Local Responses 

302,78 € 

ASJ2007-263 Enginyeria Electrònica Velez Saiz, Adolfo 

Metamaterials'2007. First 
International Congress on Advanced 
Electromagnetic Materials in 
Microwaves and Optics 

450,00 € 

ASJ2007-264 Enginyeria Electrònica 
Aznar Ballesta, 
Francisco 

Metamaterials'2007. First 
International Congress on Advanced 
Electromagnetic Materials in 
Microwaves and Optics 

450,00 € 

ASJ2007-265 
Biologia Animal, Biologia 
Vegetal i Ecologia 

Saura Mas, Sandra 
MEDECOS (The International 
Mediterranean Ecosystems 
Conference) 

600,00 € 

ASJ2007-266 
Història Moderna i 
Contemporània 

Zenobi, Laura Historia y Memoria de España 181,74 € 

ASJ2007-267 
Telecomunicació i Enginyeria 
de Sistemes 

Arrieta Orozco, 
Orlando 

15th Mediterranean Conference on 
Control and Automation 

450,00 € 

ASJ2007-269 
Biologia Animal, Biologia 
Vegetal i Ecologia 

Villar Vidal, Vangelis 
IX Congreso Nacional de 
Paleopatologia 

150,00 € 

ASJ2007-270 Sanitat i Anatomia Animal 
Pabon Valverde, 
Marcela 

XII Simposium de AVEDILA 292,83 € 
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ASJ2007-271 Antropologia Social i Cultural 
Valenzuela Garcia, 
Hugo 

106th AAA Annual Meeting 600,00 € 

ASJ2007-272 Sanitat i Anatomia Animal 
Martinez Martinez, 
Jorge 

50th Annual Conference of American 
Association of Veterinary Laboratory 
Diagnosticians (AAVLD) 

118,60 € 

ASJ2007-273 Ciencia Animal i dels Aliments Escriu Justo, Roger 

XVIII European Symposium of the 
Quality of Poultry Meat. XII 
European Symposium of the Quality 
or Eggs and Egg Products 

450,00 € 

ASJ2007-274 
Enginyeria de la Informació i 
de les Comunicacions 

Fernandez Cordoba, 
Cristina 

XI International symposium on 
problems of redundancy in 
information and controls systems 

600,00 € 

ASJ2007-275 Psicologia Social 
Montenegro Quintana, 
Karla 

VII Jornada Científica de Psicologia: 
Psicologia y no violencia 

600,00 € 

ASJ2007-276 Pedagogia Aplicada 
Guillamon Ramos, 
Cristina 

I Congreso Internacional Sesgo de 
género y desigualdades en la 
evaluación de la calidad académica 

90,00 € 

ASJ2007-278 
Institut de Ciencia y 
Tecnología 

Walter, Mariana 
Primer Congres International de 
Medio Ambiente 

600,00 € 

ASJ2007-279 
Institut de Ciencia y 
Tecnología 

Airzpe Ramos, Nancy 
Guadalupe 

III Tercer Congreso Iberoamericano 
sobre Desarrollo y Ambiente 

600,00 € 

ASJ2007-280 
Facultat de traducció e 
interpretació 

Mercuri, Valentina 
Heterogenidad, Hibridez y 
Traducción 

600,00 € 

ASJ2007-281 Ciencia Animal i dels Aliments Ojeda Garcia, Ana 
XXXVI Congreso de la Sociedad 
Española de Genética 

300,00 € 

ASJ2007-282 Ciencia Política i Dret Públic Casellas Caralt, Núria 
The Second International 
Conference on Semantic and Digital 
Media Technologies 

450,00 € 

ASJ2007-283 ICMAB-CSIC Bernardi, Alessandro MRS Fall 2007 Meeting 600,00 € 

ASJ2007-284 ICMAB-CSIC 
Reparaz, Juan 
Sebastian 

Euro MBE 2007 300,00 € 

ASJ2007-285 Fisica 
Lacharmoise, Paul 
Dominique 

12th International Conference on 
Phonon Scattering in Condensed 
Matter 

359,00 € 

ASJ2007-286 Genètica i Microbiologia 
Soriano Tarraga, 
Carolina 

38th Annual Meeting of The 
Environmental Mutagen Society 

332,39 € 

ASJ2007-287 Genètica i Microbiologia 
Castella Castella, 
Maria 

19th Annual Fanconi Anemia 
Research Fund Scientific Symposium 

600,00 € 

ASJ2007-288 ETSE 
Navarro Arribas, 
Guillermo 

Information Security Sumposium 450,00 € 

ASJ2007-289 Antropologia Social i Cultural 
Aguilar Carretero, 
Claudia 

XXVII International Sunbelt Social 
Network Conference 

450,00 € 

ASJ2007-291 Genètica i Microbiologia Carmona Ortiz, Erico 
XVI Reunión Científica de la 
Sociedad Española de Mutagénesis 
Ambiental 

257,37 € 

ASJ2007-293 Quimica 
Monteagudo 
Soldevilla, Eva 

EUROMAR 2007 Magnetic Resonance 
Conference 

300,00 € 

ASJ2007-294 Quimica 
Mendizabal Zalacain, 
Julen 

EUROMAR 2007 Magnetic Resonance 
Conference 

300,00 € 

ASJ2007-295 Psicologia Clínica i de la Salut 
Villarroel Lastra, Ana 
Maria 

Kongress Essstörungen 2007: The 
15th International  Conference on 
eating Disorders 

251,10 € 

ASJ2007-296 Quimica Gil Caballero, Sergi 
EUROMAR 2007 Magnetic Resonance 
Conference 

300,00 € 

ASJ2007-298 Prehistoria 
Oltra Puigdomenech, 
Joaquim 

ISCORAM (1st International School 
on the Characterization of Organic 
Residues in Archaeological Material. 
A. Focus on ceramics) 

450,00 € 

ASJ2007-299 Psicologia de la Salut 
Miro Queralt, Mª 
Carme 

World Congress of Behavioural and 
Cognitive Therapies 

300,00 € 

ASJ2007-300 Dret Privat 
Ruiz de la Fuente, 
Maria Consuelo 

Foro de Justicia Civil 600,00 € 

ASJ2007-301 
Economia i d'Història 
Econòmica 

Navarro Bergas, Maria 
Dolores 

Simpsio de Análisis Económico 300,00 € 

ASJ2007-302 
Economia i d'Història 
Econòmica 

Merlino, Luca Paolo Simpsio de Análisis Económico 300,00 € 
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Codi Ajut 
Departament/CER/ 
Institut 

Investigador Nom del Congrés 
Import 

Concedit 

ASJ2007-304 ICTA Escala Pascual, Marina 
International Meeting on Organic 
Geochemistry 

450,00 € 

ASJ2007-305 
Didàctica de la llengua i la 
literatura 

Margallo Gonzalez, 
Ana Maria 

X Simposio Internacional lengua, 
literatura y género 

265,39 € 

ASJ2007-306 
Didàctica de les Ciències 
Experimentals 

Cantero Riveros, 
Beatriz 

IV Congreso Comunicación Social de 
la Ciencia 

197,41 € 

 
 
Acord 19/2008, d'11 d'abril, pel qual s'acorda ratificar les actuacions dutes a terme des del Vicerectorat 
d'Investigació en relació amb la priorització de les sol·licituds d'ajut a projectes europeus, que tot seguit es 
transcriu: 
 

Programa d'ajuts per a la presentació de projectes als programes de recerca (I+D) de la Unió 
Europea 

 

Codi Ajut Departament Investigador Títol 
Import 

Concedit 

PER2007-001 Física Skumryev, Vassil 
Preparació projecte: "Electried Field 
Actuation of the Magnetic Properties in 
Metals" (EU NMP 2007-2-2-2) 

377,20 € 

PER2007-002 
Telecomunicació i 
Ingenyeria de Sistemes 

López Salcedo, José 
Antonio 

Despeses ocasionades per assistència a 
reunió (28-febrer-07) preparació projectes 
de recerca en "Information and 
Comunication Technologies" (ICT). 7è 
Programa Marc 

498,54 € 

PER2007-003 CBATEG Bosch Tubert, Fàtima 

7th EU Framework: Health 2007 2,2,1,7 
Restorative Approaches for Therapy of 
Neurodegenerative Lysosonal Storage 
Diseases 

380,92 € 

PER2007-004 CBATEG Bosch Tubert, Fàtima ESFRI - INFRAFRONTIER preparation 278,32 € 

PER2007-005 CBATEG Ruberte Paris, Jesús ESFRI - INFRAFRONTIER preparation 272,60 € 

PER2007-006 CERPTA 
Guamis López, 
Buenaventura 

Organització i realització de reunions 
preparatòries per a preparar un projecte per 
el VII Programa Marc 

600,00 € 

PER2007-007 

Institut de Dret i 
Tecnologia- 
Departament de 
Ciència Política i Dret 
Públic 

Casanovas Romeu, 
Pompeu 

Projecte "Towards enactive webs" dis el 
programa FTP-ICT-2007-1, subprograma 
CP-FP-INFSO (ICT-2007.4.1) 

600,00 € 

PER2007-008 ICTA Villalba Méndez, Gara 

Reunió a Palma de Mallorca per a la 
preparació del projecte InRACC per a un 
Starting Grant de ERC dins del FP7 per joves 
investigadors 

215,41 € 

PER2007-009 ICTA Motyn, Graham 

Despeses per a la preparació del projecte 
d'investigació PLAFOSO (Planktonic 
foraminiferal element/Caratios from diverse 
and modern surface ocean environments: 
towards improved reconstrution of 
temperature and te role of the surface 
ocean in global climate change" 

53,36 € 

PER2007-010 Ingenyieria Química Ferrer i Alegre, Pau 

Assistència per a la preparació dels 
projectes: "SusChem Brokerage Event for 
FP7" i "European E. Colli network on 
systems biology and metabolic engeneering" 

600,00 € 

PER2007-011 Institut ETC-LUSI 
Breton Renard, 
Françoise 

Convocatòria FP7 Tema 6 ENV.2007.4.1.2. 
"Establir una xarxa de monitoreig d'àrees 
humides en el Mediterrani utiltzant 
observacions per satèl·lit" 

600,00 € 

PER2007-012 
Bioquímica i Biologia 
Molecular 

Ariño Carmona, Joaquin 
Projecte "Phenomenal": HEALTH-3607-
2.1.2.-1  "A system approach to eukaryotic 
unicelular organism biology" 

600,00 € 

PER2007-013 Prehistòria Piqué Huerta, Raquel 
Recerca sobre els canvis climàtics 
quaternaris a les muntanyes Altai 
(Kazakshtan) 7è Programa marc 

600,00 € 
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Codi Ajut Departament Investigador Títol 
Import 

Concedit 

PER2007-014 
Arquitectura de 
Computadors i 
Sistemes Operatius 

Senar Rosell, Miquel 
Àngel 

Reunió de preparació del projecte 
VERSATILE a Stutgart 

600,00 € 

PER2007-015 
Bioquímica i Biologia 
Molecular 

Arús Caraltó, Carles 
Trobada a Berlin de caps del projecte 
INGLIO 

600,00 € 

PER2007-016 
Geologia Cristalografia i 
Mineralogia 

Briansó Penalva, José 
Luís 

Preparació d'una proposta al programa 
INCO (BILATS) México 

600,00 € 

PER2007-017 
Geologia Cristalografia i 
Mineralogia 

Briansó Penalva, José 
Luís 

Preparació d'una proposta al programa 
INCO (BILATS) Argentina 

600,00 € 

PER2007-018 
Geologia Cristalografia i 
Mineralogia 

Briansó Penalva, José 
Luís 

Preparació d'una proposta al programa 
Regions (West Balcans) 

600,00 € 

PER2007-019 Traducció Orero Clavero, Pilar Reunió per demanar projecte en el 7è Marc 600,00 € 

PER2007-020 CBATEG 
Chillon Rodriguez, 
Miguel 

Reunions projecte de recerca HEALTH-2007-
1.4.5. En el campo Nonhuman adenovirus 
vectors for gene transfer to the CNS 

600,00 € 

PER2007-021 Física Teorica Calsamiglia Costa, John 

Viatge a Leiden per assistir a reunió amb 
membres de la xarsa europea sobre 
mesures quàntiques (Programa People Marie 
Curie Action) 

600,00 € 

PER2007-022 
Arquitectura de 
Computadors i 
Sistemes Operatius 

Heymann, Elisa 
Viatge a Lisboa per assistir a reunions sobre 
el Projecte VASE: "Vulnerability Assesment. 
FP/-ICT-SEC-2007 

600,00 € 

PER2007-023 Física Garcia Alonso, Gemma 
Viatge Londres per reunió amb socis: 
Imperial College, Risoe, CSIC, LEPMI/CNRS 

521,33 € 

PER2007-024 
Psiquiatria i Medicina 
Legal 

Vilarroya Oliver, Oscar 
Despesa ocasionada per la preparació del 
projecte ALEAR (nº 214856) a la 
convocatòria FTP7-ICT-2007-1 

284,81 € 

PER2007-025 Química 
Valiente Malmagro, 
Manuel 

Participació en el Congrés Europeu "Info 
Day Enviroment Theme". Brussel·les 

349.09 

PER2007-026 Enginyeria Electrònica Abadal Berini, Gabriel 
Reunions projecte europeu Cosy3D 
(COmpact Secured sYstems in 3D)dins 
l'acció Euripides 

352,87 € 

 
Acord 20/2008, d'11 d'abril, pel qual s'acorda desestimar la reclamació presentada en relació amb la 
convocatòria d'ajuts per a projectes emergents. 
 
 
I.2.4. Comissió de Personal Acadèmic 
 
Acord 10/2008, de 10 d’abril, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la convocatòria de 
places de professorat doctor i associat, i la composició dels tribunals corresponents, que tot seguit es transcriu: 

Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona per la qual es convoquen places de personal 
docent contractat temporal (Professors associats i lectors) per al curs 2008-2009 

 
D’acord amb el que estableix l’article 45.1 de la Llei 1/2003 de 19 de febrer d’Universitats de Catalunya, l’article 
142 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovats per Decret 237/2003 de 8 d’octubre i 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, aprovat per acord del Consell de Govern de la UAB 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, es convoca concurs públic per 
a cobrir places de personal docent contractat temporal (professors associats i lectors) per al curs 2008/2009, 
que figuren com a Annex I a la present Resolució, que es regirà per les següents: 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA 
 

1a. CARACTERÍSTIQUES DE LES PLACES 

D’acord amb el que estableix la legislació vigent i 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, la relació contractual dels professors associats i 
lectors és de caràcter laboral de duració temporal. La dedicació dels professors associats serà a temps parcial i 
la dels lectors a temps complet. 
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2a. REQUISITS DELS CANDIDATS 

-REQUISITS DE CARÀCTER GENERAL 

 Tenir més de 16 anys. 

 No patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que sigui incompatible amb el 
desenvolupament de les corresponents funcions. 

 No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les Administracions 
Públiques, ni trobar-se inhabilitat per al desenvolupament de les funcions públiques. 

 En el cas de títols obtinguts a l’estranger, hauran d’estar homologats d’acord amb la normativa vigent. 

 Els candidats hauran d’acreditar que estan en possessió tan dels requisits generals com dels de caràcter 
particular en el termini de presentació de sol·licituds. 

-REQUISITS DE CARÀCTER PARTICULAR 

Per als Professors Associats 

 Ser especialista de reconeguda competència en la matèria de la plaça que es convoca. 

 Exercir la seva activitat professional principal fora de l’àmbit acadèmic universitari. Aquest requisit es 
considerarà satisfet quan els candidats acreditin un mínim de dos anys d’activitat laboral dels darrers 
quatre, per compte d’altri o pel seu compte. 

Per als Professors Lectors 

 Posseir el Títol de Doctor. 

 Disposar d’un informe favorable de l’AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) o 
de l’acreditació de l’ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación) per a la 
categoria de lector o ajudant doctor. 

 
 
3a. SOL·LICITUDS 
Totes les persones interessades en prendre part en aquests concursos, hauran de presentar la corresponent 
instància (els departaments i l'Àrea de Gestió i d’Administració de Recursos Humans disposaran d’un model), 
acompanyada del currículum i de la fotocòpia del DNI/NIE. 
 
Per a les places de professor associat, s’adjuntarà l’acreditació de la seva activitat professional fora de l’àmbit 
acadèmic universitari i per a les places de professor lector, la fotocòpia del títol de doctor i de l’acreditació de 
l’ANECA o de l’informe favorable de l’AQU. 

Les instàncies es dirigiran al Sr. Rector Magnífic de la Universitat Autònoma de Barcelona a través del Registre 
General de la Universitat o en la forma prevista a l’article 38 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu comú. El termini de presentació de sol·licituds serà des del 15 d’abril 
fins al 16 de maig de 2008. 
 
4a. DESENVOLUPAMENT DELS CONCURSOS 
El desenvolupament dels concursos s’ajustarà a l'establert 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 en formació en la categoria d’ajudant.  

Concursos de Professor Lector 

En les places de lector s’ha de realitzar una prova pública. El president de la comissió iniciarà l’acte de 
presentació i llegirà la llista de candidats admesos al concurs. Els candidats hauran de lliurar a la comissió 
el currículum per quadruplicat. En cas que en l’acte de presentació hi hagi més d’un candidat es 
determinarà per sorteig l’ordre en què intervindran. Així mateix es fixarà el termini durant el qual els candidats 
podran examinar la documentació presentada per la resta d’aspirants. 
Abans de començar la prova, el president ha de fer públiques les decisions de la comissió que concreten els 
aspectes relatius als criteris de puntuació i d’adjudicació de la plaça. 
La prova consistirà en l’exposició oral dels mèrits i de l’historial acadèmic docent i investigador del candidat 
al·legats en el currículum, durant un temps màxim de seixanta minuts. Seguidament, la comissió ha de debatre 
amb el candidat els seus mèrits i el seu historial acadèmic i investigador durant un temps màxim de noranta 
minuts. 
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Concursos de Professor Associat 

En els concursos de professorat associat, la comissió podrà sol.licitar que els candidats presentin documentació 
addicional a les dades del currículum i, si escau, la presència del candidat. La comissió, després d’haver-se 
constituït, ha d’emetre informe raonat en el qual ha d’acreditar els fonaments de la resolució del concurs, 
ajustant-se en tot cas a la priorització i baremació de criteris establerta per ella prèviament. 
 
5a. RECLAMACIONS 
Contra la proposta de la comissió, els candidats podran presentar reclamació davant del Rector, en el termini 
màxim de deu dies a comptar des del dia següent a aquell en el qual la comissió fa públic el resultat del 
concurs. 

 
6a. NORMA FINAL 
La present convocatòria i tots els actes administratius que es derivin d'ella i de l’actuació de les Comissions, 
podran ésser impugnats en els casos i en la forma establerts per la legislació vigent. 
 
 
EL RECTOR 
 
Per delegació: 
La Vicerectora de Personal Acadèmic 
 
Ana Ripoll Aracil 
 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 10 d’abril de 2008 
 
 
 
 

 
 
 



BOUAB Núm. 51              Abril del 2008 

 
 

_____________________________________________________ 89

 

 

 

 



BOUAB Núm. 51              Abril del 2008 

 
 

_____________________________________________________ 90

 

 

 

 

 

 



BOUAB Núm. 51              Abril del 2008 

 
 

_____________________________________________________ 91

Acord 11/2008, de 10 d’abril, pel qual: 

a) s’aprova la regulació de professorat associat inadequat, que tot seguit es transcriu: 

Regularització de professorat associat inadequat 

Bioquímica i Biologia Molecular 

- 1AJL (D09660) + 1A46 (D09662) + 2A36 (D10805, D10806) -> 

-> 2LEC (D10865, D10866) 

 

Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut 

- 1A36 (D08416) -> 1AGRE (D08416) 

 

 

b) s’aprova la previsió de noves dotacions per jubilació, que tot seguit es transcriu: 

Previsió de les noves dotacions per jubilació 

Bioquímica i Biologia Molecular 

- 1CU (D00376 ->1LEC (D00376) 

 

Història Moderna i Contemporània 

- 1TU (D001344) -> 1LEC (D10860) 

 

Pedagogia Aplicada 

- 1TEU (D01668) ->1LEC (D010867) 

 
Acord 12/2008, de 29 d’abril, pel qual s’aproven les dotacions de places, que tot seguit es transcriu: 

 
Places de cossos docents (Campus) 

 
Plaça Cos Àrea      
 
1 Catedràtic d’universitat Química Física 
1 Catedràtic d’universitat Geodinàmica Interna 
1 Catedràtic d’universitat Ciència Política i de l’Administració 

Places de cossos docents (UAB-ICS) 

 
Cos docent: Catedràtic d’Universitat Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement: Anatomia Patològica  
Especialitat: Anatomia Patològica   
Destí: Hospital de la Vall d’Hebron 

 
 
Cos docent:  Catedràtic d’Universitat Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement: Dermatologia   
Especialitat:  Dermatologia Medico-Quirúrgica i Venereologia  
Destí: Hospital de la Vall d’Hebron 
 
 
Cos docent:  Catedràtic d’Universitat Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement: Medicina  
Especialitat: Hematologia i Hemoteràpia  
Destí: Hospital Germans Trias i Pujol 
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Cos docent:  Catedràtic d’Universitat Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement: Medicina  
Especialitat: Medicina Interna – Infeccioses  
Destí: Hospital Germans Trias i Pujol 
 

Places de cossos docents (UAB-SANT PAU) 

 
Cos docent:  Catedràtic d’Universitat Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement:  Cirurgia 
Especialitat: Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu  
Destí: Hospital de Sant Pau 
 
 
Cos docent:  Professor Titular d’Universitat Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement:  Cirurgia 
Especialitat: Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu    
Destí: Hospital de Sant Pau 

 
 
Cos docent:  Professor Titular d’Universitat Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement: Otorinolaringologia 
Especialitat: Otorinolaringologia  
Destí: Hospital de Sant Pau 
 
 
Acord 13/2008, de 29 d’abril, pel qual s’aprova la resolució del Programa de Sabàtics de 25 anys per al 
professorat universitari de la UAB, que tot seguit es transcriu: 
 

Resolució del programa de sabàtics de 25 anys  
 

DEP DEPARTAMENT NOM CAT 

402 MATEMÀTIQUES PERE ARA BERTRAN CU 

402 MATEMÀTIQUES WARREN DICKS MCLAY CU 

404 FÍSICA MARÍA JOSEFA YZUEL GIMÉNEZ CU 

407 BIOLOGIA ANIMAL, VEGETAL I ECOLOGIA Mª PILAR ALUJA PARÍS TU 

407 BIOLOGIA ANIMAL, VEGETAL I ECOLOGIA JORDINA BELMONTE SOLER TU 

410 ECONOMIA DE L'EMPRESA Mª TERESA OBIS ARTAL TU 

410 ECONOMIA DE L'EMPRESA DIEGO PRIOR JIMÉNEZ CU 

411 ECONOMIA APLICADA MIGUEL ANGEL LOPEZ GARCIA CU 

413 COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT ÀNGEL RODRÍGUEZ BRAVO TU 

418 
PEDIATRIA, OBSTETRICIA I GINECOLOGIA I 
MEDICINA PREVENTIVA 

LEONARDO PARDO CARRASCO CU 

421 
DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL, PLÀSTICA I 
CORPORAL 

MONTSERRAT ANTON ROSERA TEU 

422 
DIDÀCTICA DE LA LLENGUA, LA LITERATURA I LES 
CIENCIES SOCIALS 

ORIOL GUASCH BOYÉ TU 

426 HISTÒRIA MODERNA I CONTEMPORÀNEA FRANCISCO VEIGA RODRÍGUEZ TU 

432 PEDAGOGIA APLICADA JOSE TEJADA FERNÁNDEZ CU 
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DEP DEPARTAMENT NOM CAT 

433 CIÈNCIA POLÍTICA I DRET PÚBLIC JOAN BOTELLA CORRAL CU 

433 CIÈNCIA POLÍTICA I DRET PÚBLIC FRANCESC DE CARRERAS SERRA CU 

434 SOCIOLOGIA TERESA TORNS MARTIN TU 

441 TRADUCCIÓ I INTERPRETACIO DORIS ENSINGER A2E 

442 PEDAGOGIA SISTEMÀTICA I SOCIAL JOSE ANTONIO JORDAN SIERRA TU 

454 CIÈNCIES DE L'ANTIGUITAT I DE L'EDAT MITJANA FRANCESC JOSEP CUARTERO IBORRA CU 

459 MEDICINA I CIRURGIA ANIMALS MARTÍ PUMAROLA BATLLE CU 

464 PSICOLOGIA BÀSICA, EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ CARLES MONEREO FONT TU 

464 PSICOLOGIA BÀSICA, EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ DOLORS SAIZ ROCA TU 

464 PSICOLOGIA BÀSICA, EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ MILAGROS SAIZ ROCA TU 

468 PSICOLOGIA SOCIAL LUPICINIO ÍÑIGUEZ RUEDA CU 

 
 
Acord 14/2008, de 29 d’abril, pel qual s’aprova la resolució del Programa de Sabàtics de 10 anys per al 
professorat universitari de la UAB, que tot seguit es transcriu: 
 

Resolució del programa de sabàtics de 10 anys  

 
DEP DEPARTAMENT NOM CAT 

402 MATEMATIQUES MARK MELNIKOV FISHKINA CU 

402 MATEMÀTIQUES JOAN PORTI PIQUÉ CU 

402 MATEMÀTIQUES JEROME SCHERER AGRE 

407 BIOLOGIA ANIMAL, VEGETAL I ECOLOGIA JACINT VENTURA QUEIJA TU 

411 ECONOMIA APLICADA VICENTE ALCÁNTARA ESCOLANO TU 

417 MEDICINA MARÍA NURIA PUJOL MOIX TU 

426 HISTORIA  MODERNA I CONTEMPORÀNIA CARME MOLINERO RUIZ CEU 

427 FILOLOGIA CATALANA VICTOR MARTÍNEZ GIL TU 

427 FILOLOGIA CATALANA FRANCESC XAVIER VALL SOLAZ TEU 

427 FILOLOGIA CATALANA M. EULÀLIA BONET ALSINA TU 

427 FILOLOGIA CATALANA JOAN MASCARÓ ALTIMIRAS CU 

428 FILOLOGIA ESPANYOLA CARLOS SUBIRATS RÜGGEBERG CU 

428 FILOLOGIA ESPANYOLA LOURDES AGUILAR CUEVAS TU 

431 GEOGRAFIA ENRIC MENDIZABAL RIERA TU 
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DEP DEPARTAMENT NOM CAT 

436 FILOSOFIA MERCÈ RIUS SANTAMARIA TU 

441 TRADUCCIÓ I INTERPRETACIO PILAR ORERO CLAVERO TEU 

456 
BIOLOGIA CEL.LULAR, FISIOLOGIA I 
IMMUNOLOGIA 

AMALIA MOLINERO EGEA TU 

466 PREHISTORIA PEDRO CASTRO MARTINEZ TU 

472 
ENGINYERIA DE LA INFORMACIÓ I DE LES 
COMUNICACIONS 

MERCÈ VILLANUEVA GAY TU 

 
 
 
Acord 15/2008, de 29 d’abril, pel qual s’aprova la convocatòria de concursos de personal acadèmic 
permanent, per delegació del Consell de Govern, que tot seguit es transcriu: 
 

Convocatòria de concursos de personal Acadèmic permanent  
Catedràtics 
 
Plaça Àrea      
 

1 Petrologia i Geoquímica 
1 Fonaments de l’Anàlisi Econòmica 

 
Agregats 
 
Plaça Àrea      
 

1 Física Teòrica 
1 Cristal·lografia i Mineralogia 
2 Ecologia 
2 Història Moderna 
1 Llengua Espanyola 
1 Literatura Espanyola 
1 Filologia Anglesa 
1 Filosofia 
1 Lògica i Filosofia de la Ciència 
1 Estètica i Teoria de les Arts 
1 Dret Eclesiàstic de l’Estat 
1 Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals 
3 Traducció i Interpretació 
1 Estudis d’Àsia Orientals 
1 Teoria i Història de l’Educació 
1 Psicobiologia 
1 Filologia Llatina 
1 Psiquiatria 
1 Fisiologia 
1 Teoria de la Senyal i Comunicacions 
1 Psicologia Evolutiva i de l’Educació 
1 Antropologia Social 

  
 
 
 
Referència del Concurs: CL/08/148 
Cos al qual pertany la plaça: Catedràtic  
N. de places: 1 
Àrea de coneixement: Petrologia i Geoquímica  
Departament: Geologia 
Perfil: Petrologia Sedimentària 
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COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
Fco. JOSÉ MARTÍNEZ FERNÁNDEZ CU Universitat Autònoma de Barcelona  
M. LUISA ARBOLEYA CIMADEVILLA CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
ESTEVE CARDELLACH LÓPEZ CU Universitat Autònoma de Barcelona 
ESMERALDA CAUS GRACIA CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Referència del Concurs: CL/08/149 
Cos al qual pertany la plaça: Catedràtic  
N. de places: 1 
Àrea de coneixement: Fonaments de l’Anàlisi Econòmica  
Departament: Economia i Història Econòmica 
Perfil: Econometria 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
JOSEP LLUIS RAYMOND BARA CU Universitat Autònoma de Barcelona  
JORDI CABALLÉ VILELLA CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
ARIELLE BEYAERT STEVENS CU Universitat de Múrcia 
MONTSERRAT GUILLÉN ESTANY CU Universitat de Barcelona 
 
 
Referència del Concurs: AL/08/150 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat  
N. de places: 1 
Àrea de coneixement: Física Teòrica  
Departament: Física 
Perfil: Partícules Elementals 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
ALEJANDRO POMAROL CLOTET TU Universitat Autònoma de Barcelona  
ALBERT BRAMON PLANAS CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
JAUME GARRIGA TORRES CU Universitat de Barcelona 
ENRIC VERDAGUER OMS CU Universitat de Barcelona 
 
 
Referència del Concurs: AL/08/151 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat  
N. de places: 1 
Àrea de coneixement: Cristal·lografia i Mineralogia  
Departament: Geologia 
Perfil: Cristal·lografia i Mineralogia 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
EUGÈNIA ESTOP GRAELLS CU Universitat Autònoma de Barcelona  
J. FRANCESC PINIELLA FEBRER CU Universitat Autònoma de Barcelona 
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Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
CARLES MIRAVITLLES TORRAS PI ICMAB-CSIC 
ELIES MOLINS GRAU PI ICMAB-CSIC 
 
 
Referència del Concurs: AL/08/152 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat  
N. de places: 2 
Àrea de coneixement: Ecologia  
Departament: Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia 
Perfil: Ecologia 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
FRANCISCO LLORET MAYA CU Universitat Autònoma de Barcelona  
ANSELM RODRIGO DOMÍNGUEZ Agregat Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
MONTSERRAT VILA PLANELLA PI CSIC 
CRISANTO GÓMEZ LÓPEZ TU Universitat de Girona 
 
 
Referència del Concurs: AL/08/154 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat  
N. de places: 2 
Àrea de coneixement: Història Moderna  
Departament: Història Moderna i Contemporània 
Perfil: Història Moderna 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
ANTONI SIMÓN TARRÉS CU Universitat Autònoma de Barcelona 
JAVIER ANTÓN PELAYO TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
ANTONIO ESPINO LÓPEZ Catedràtic Laboral Universitat Autònoma de Barcelona 
MONTSERRAT JIMÉNEZ SUREDA TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Referència del Concurs: AL/08/156 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat  
N. de places: 1 
Àrea de coneixement: Llengua Espanyola  
Departament: Filologia Espanyola 
Perfil: Llengua castellana per la formació del professorat d’infantil i primària. 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
AMPARO TUSÓN VALLS CEU Universitat Autònoma de Barcelona 
CECILIO GARRIGA ESCRIBANO TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
MARIA BARGALLÓ ESCRIVÀ TU Universitat Rovira i Virgili 
MONTSERRAT BATLLORI DILLET TU Universitat de Girona 
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Referència del Concurs: AL/08/157 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat  
N. de places: 1 
Àrea de coneixement: Literatura Espanyola  
Departament: Filologia Espanyola 
Perfil: Literatura Espanyola de l’Humanisme i Segle d’Or. 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
GUILLERMO SERÉS GUILLÉN  CU Universitat Autònoma de Barcelona 
MONTSERRAT AMORES GARCIA TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
EUGENIA FOSALBA VELA TU Universitat de Girona 
MARIA JOSÉ VEGA RAMOS CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Referència del Concurs: AL/08/158 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat  
N. de places: 1 
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa 
Departament: Filologia Anglesa i Germanística 
Perfil: Llengua Anglesa 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
MELISSA G. MOYER GREER TU Universitat Autònoma de Barcelona 
MIA VICTORI BLAYA TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
LUCILE NUSSBAUM CAPDEVILA CEU Universitat Autònoma de Barcelona 
MARGARIDA CAMBRA GINE CEU Universitat de Barcelona 
 
 
Referència del Concurs: AL/08/159 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat  
N. de places: 1 
Àrea de coneixement: Filosofia  
Departament: Filosofia 
Perfil: Història de la Filosofia Contemporània 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
VICTÒRIA CAMPS CERVERA CU Universitat Autònoma de Barcelona 
JESÚS HERNÁNDEZ REYNÉS TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
GERARD VILAR ROCA CU Universitat Autònoma de Barcelona 
MERCÈ RIUS SANTAMARIA TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Referència del Concurs: AL/08/160 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat  
N. de places: 1 
Àrea de coneixement: Lògica i Filosofia de la Ciència  
Departament: Filosofia 
Perfil: Teoria del Coneixement 
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COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
PILAR DELLUNDE CLAVÉ TU Universitat Autònoma de Barcelona 
AGUSTÍ NIETO GALAN TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
GERARD VILAR ROCA CU Universitat Autònoma de Barcelona 
JÈSSICA JAQUES PI TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Referència del Concurs: AL/08/161 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat  
N. de places: 1 
Àrea de coneixement: Estètica i Teoria de les Arts  
Departament: Filosofia 
Perfil: Estètica 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
FRANCISCA PÉREZ CARREÑO CU Universitat de Múrcia 
JÈSSICA JAQUES PI TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
JOSÉ DANIEL QUESADA CASAJUANA CU Universitat Autònoma de Barcelona 
JOAN MINGUET BATLLORI TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Referència del Concurs: AL/08/162 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat  
N. de places: 1 
Àrea de coneixement: Dret Eclesiàstic de l’Estat  
Departament: Dret Públic i Ciències Històrico-Jurídiques 
Perfil: Dret Eclesiàstic de l’Estat 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
JOSEP M. MARTINELL GISPERT CU Universitat de Lleida 
MANUEL BALLBÉ MALLOL CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
MARIA ÁNGELES FÉLIX BALLESTA TU Universitat Pompeu Fabra 
MARIA TERESA ARECES PIÑOL TU Universitat de Lleida 
 
 
Referència del Concurs: AL/08/163 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat  
N. de places: 1 
Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals  
Departament: Dret Públic i Ciències Històrico-Jurídiques 
Perfil: Dret Internacional Públic 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
FRANCINA ESTEVE GARCIA TU Universitat de Girona 
JAUME SAURA ESTAPA TU Universitat de Barcelona 
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Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
CLAUDIA JIMÉNEZ CORTÉS TU Universitat Autònoma de Barcelona 
JAUME MUNICH GASA TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Referència del Concurs: AL/08/164 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat  
N. de places: 1 
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació 
Departament: Traducció i Interpretació 
Perfil: Terminologia aplicada a la traducció i tecnologies de la 
traducció. 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
AMPARO ALCINA CAUDET TU Universitat Jaume I - Castelló 
RAMON PIQUÉ HUERTA TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
SEÁN GOLDEN Catedràtic Laboral Universitat Autònoma de Barcelona 
ANTONI BADIA CARDUS TU Universitat Pompeu Fabra  
 
 
Referència del Concurs: AL/08/165 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat  
N. de places: 1 
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació 
Departament: Traducció i Interpretació 
Perfil: Traducció català –>castellà i castellà ->català 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
JOSEP MARCO BORILLO TU Universitat Jaume I - Castelló 
OVIDI CARBONELL CORTES TU Universitat de Salamanca 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
MONTSERRAT BACARDI TOMAS TU Universitat Autònoma de Barcelona 
CARLES CASTELLANOS LLORENS TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Referència del Concurs: AL/08/166 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat  
N. de places: 1 
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació 
Departament: Traducció i Interpretació 
Perfil: Llengua, cultura i literatura portuguesa i traducció català/castellà -> portuguès 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
XOSÉ DASILVA FERNANDEZ TU Universidade da Vigo 
JOSEP MARCO BORILLO TU Universitat Jaume I – Castelló 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
JORDI CERDÀ SUBIRACHS TU Universitat Autònoma de Barcelona 
JAUME SOLA PUJOLS TU Universitat Autònoma de Barcelona 
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Referència del Concurs: AL/08/167 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat  
N. de places: 1 
Àrea de coneixement: Estudis d’Àsia Oriental 
Departament: Traducció i Interpretació 
Perfil: Llengua xinesa, traducció xinès ->català i xinès -> castellà 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
JOAQUIN BELTRAN ANTOLIN Agregat Universitat Jaume I - Castelló 
SEÁN GOLDEN Catedràtic Laboral Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
ALICIA LIRENQUE TU Universidad de Granada  
GARBRIEL GARCIA NOBLEJAS TU Universidad de Granada 
 
 
Referència del Concurs: AL/08/168 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat  
N. de places: 1 
Àrea de coneixement: Teoria i Història de l’Educació  
Departament: Pedagogia Sistemàtica i Social 
Perfil: Teoria i Història de l’Educació. 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
JAUME SARRAMONA LÓPEZ CU Universitat Autònoma de Barcelona  
FERRAN FERRER JULIÀ CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
JOSEP M. ASENSIO AGUILERA CU Universitat Autònoma de Barcelona 
PETRA MARIA PÉREZ ALONSO-GETA CU Universitat de València 
 
 
Referència del Concurs: AL/08/169 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat  
N. de places: 1 
Àrea de coneixement: Psicobiologia  
Departament: Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut 
Perfil: Fonaments de Psicobiologia. 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
IGNACIO MORGADO BERNAL CU Universitat Autònoma de Barcelona 
ISABEL PORTELL CORTÉS TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
VICENTE SIMÓN PÉREZ CU Universitat de València 
JORGE PÉREZ SÁNCHEZ TU Universitat Pompeu Fabra 
 
 
Referència del Concurs: AL/08/170 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat  
N. de places: 1 
Àrea de coneixement: Filologia Llatina 
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Departament: Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana 
Perfil: Filologia Llatina 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
JOAN GÓMEZ PALLARÉS CU Universitat Autònoma de Barcelona 
JOAN CARBONELL MANILS TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
FRANCESCA MESTRE ROCA TU Universitat de Barcelona 
JOAQUIN RUIZ DE ARBULLO TU Universitat de Lleida 
 
 
Referència del Concurs: AL/08/171 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat  
N. de places: 1 
Àrea de coneixement: Psiquiatria  
Departament: Psiquiatria i Medicina Legal 
Perfil: Bases psicològiques dels estats de salut i malaltia. 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
ADOLF TOBEÑA PALLARÉS CU Universitat Autònoma de Barcelona 
ANTONI BULBENA VILARRASA CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
RAFAEL TORRUBIA BELTRI TU Universitat Autònoma de Barcelona 
ALBERT FERNÁNDEZ TERUEL TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Referència del Concurs: AL/08/137 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat  
N. de places: 1 
Àrea de coneixement: Fisiologia  
Departament: Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia 
Perfil: Fisiologia Animal. Fisiologia Animal Comparada. 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
ANTONIO ARMARIO GARCIA CU Universitat Autònoma de Barcelona  
JUAN HIDALGO PAREJA CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
ANTONIO FIGUERAS HUERTA PI CSIC IIM Vigo 
FRANCESC PIFERRER CIRCUNS TU CSIC ICM Barcelona 
 
 
Referència del Concurs: AL/08/172 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat  
N. de places: 1 
Àrea de coneixement: Teoria de la Senyal i Comunicacions 
Departament: Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes 
Perfil: Transmissió per Suport Físic. 
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COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
LLUIS PRADELL CAR CU Universitat Politècnica de Catalunya 
JUAN CARLOS COLLADO GÓMEZ TU Universitat Politècnica de Catalunya 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
JOSEP PARRON GRANADOS TU Universitat Autònoma de Barcelona 
GONZALO SECO GRANADOS Agregat Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Referència del Concurs: AL/08/173 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat  
N. de places: 1 
Àrea de coneixement: Psicologia Evolutiva i de l’Educació  
Departament: Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació 
Perfil: Psicologia Evolutiva. 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
JOSÉ IGNACIO VILA MENDIBURU CU Universitat de Girona 
ANGEL HUGUET CANALIS TU Universitat de Lleida 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
NÚRIA SILVESTRE BENACH CU Universitat Autònoma de Barcelona 
AURORA LEAL GARCIA TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Referència del Concurs: AL/08/174 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat  
N. de places: 1 
Àrea de coneixement: Antropologia Social  
Departament: Antropologia Social i Cultural 
Perfil: Antropologia de la Salut 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
VERENA STOLCKE Catedràtica Laboral Universitat Autònoma de Barcelona 
JOSÉ LUIS MOLINA GONZALEZ CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
ORIOL ROMANÍ ALFONSO TU Universitat Rovira i Virgili 
CRISTINA LARREA KILLINGER TU Universitat de Barcelona 
  
 
Acord 16/2008, de 29 d’abril, pel qual s’aprova la convocatòria de concursos d'accés a places dels cossos 
docents universitaris, per delegació del Consell de Govern, que tot seguit es transcriu: 
 

Concursos d’accés a places de cossos docents  
 

Convocatòria de Concursos de places de professorat (Campus) 
 

Plaça Cos Àrea       
1 Catedràtic d’Universitat Química Física 
1 Catedràtic d’Universitat Geodinàmica Interna 
1 Catedràtic d’Universitat Ciència Política i de l’Administració 
1 Catedràtic d’Universitat Dret Civil 
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1 Professor Titular d’Universitat Organització d’Empreses 
1 Professor Titular d’Universitat Fonaments de l’Anàlisi Econòmica 
1 Professor Titular d’Universitat Història i Institucions Econòmiques  
2 Professor Titular d’Universitat Periodisme 
1 Professor Titular d’Universitat Història de l’Art 
1 Professor Titular d’Universitat Medicina i Cirurgia Animals 
1 Professor Titular d’Universitat Arquitectura i Tecnologia de Computadors 
 

 
UAB – ICS 

 
Cos docent:  Catedràtic d’Universitat Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement:  Anatomia Patològica  
Especialitat: Anatomia Patològica   
Destí: Hospital de la Vall d’Hebron 

 
Cos docent:  Catedràtic d’Universitat Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement:  Dermatologia   
Especialitat: Dermatologia Medico-Quirúrgica i Venereologia  
Destí: Hospital de la Vall d’Hebron 
 
Cos docent:  Catedràtic d’Universitat Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement:  Medicina  
Especialitat: Hematologia i Hemoteràpia  
Destí: Hospital Germans Trias i Pujol 
 
Cos docent:  Catedràtic d’Universitat Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement:  Medicina  
Especialitat: Medicina Interna – Infeccioses  
Destí: Hospital Germans Trias i Pujol 
 
 
Cos docent:  Professor Titular d’Universitat Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement:  Dermatologia  
Especialitat: Dermatologia Medico-Quirúrgica i Venereologia 
Destí: Hospital Germans Trias i Pujol 
 
 
Cos docent:  Professor Titular d’Universitat Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement:  Medicina  
Especialitat: Neurologia  
Destí: Hospital de la Vall d’Hebron 
 
 

UAB – SANT PAU 
 

 
Cos docent:  Catedràtic d’Universitat Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement:  Cirurgia 
Especialitat: Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu 
Destí: Hospital de Sant Pau 
 
Cos docent:  Professor Titular  d’Universitat Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement:  Cirurgia 
Especialitat: Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu 
Destí: Hospital de Sant Pau 

 
 
Cos docent:  Professor Titular d’Universitat Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement:  Otorinolaringologia 
Especialitat: Otorinolaringologia 
Destí: Hospital de Sant Pau 
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Cos docent:  Professor Titular  d’Universitat Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement:  Medicina 
Especialitat: Cardiologia 
Destí: Hospital de Sant Pau 
 
 
Cos docent:  Professor Titular  d’Universitat Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement:  Radiologia i Medicina Física 
Especialitat: Medicina Nuclear 
Destí: Hospital de Sant Pau 
 
 
Referència del Concurs: A1/164 
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 
 
ROSA CABALLOL LORENZO CU Universitat Rovira i Virgili 
MANUEL YAÑEZ MONTERO CU Universidad Autónoma de Madrid 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
PILAR GONZÁLEZ DUARTE CU Universitat Autònoma de Barcelona  
SANTIAGO MASPOCH ANDRÉS CU Universitat Autònoma de Barcelona  
 
 
Referència del Concurs: A2/165 
Cos al qual pertany la plaça: Catedràtic d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Geodinàmica Interna 
Departament: Geologia 
Perfil: Geotectònica  
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
M. LUISA ARBOLEYA CIMADEVILLA CU Universitat Autònoma de Barcelona  
FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ FERNANDEZ CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
ALBERTO MARCOS VALLAURE CU Universidad de Oviedo 
PERE SANTANACH PRAT CU Universitat de Barcelona 
 
 
Referència del Concurs: A3/166 
Cos al qual pertany la plaça: Catedràtic d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Ciència Política i de l’Administració 
Departament: Ciència Política i Dret Públic 
Perfil: Ciència Política i de l’Administració 
 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
JOAN SUBIRATS HUMET CU Universitat Autònoma de Barcelona  
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JOAQUIM M. MOLINS LÓPEZ-RODÓ CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
ESTHER DEL CAMPO GARCIA CU Universidad Complutense de Madrid 
MARIA ROSA VIRÓS GALTIER CU Universitat Pompeu Fabra 
 
 
Referència del Concurs: A4/167 
Cos al qual pertany la plaça: Catedràtic d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Dret Civil 
Departament: Dret Privat 
Perfil: Dret civil, Dret privat català, Dret europeu.  
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
FERRAN BADOSA COLL CU Universitat de Barcelona  
ANTONI VAQUER ALOI CU Universitat de Lleida 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
RAFAEL ARENAS GARCIA CU Universitat Autònoma de Barcelona  
BLANCA VILÀ COSTA CU Universitat Autònoma de Barcelona  
 
 
Referència del Concurs: B5/168 
Cos al qual pertany la plaça: Professor Titular d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Organització d’Empreses 
Departament: Economia de l’Empresa 
Perfil: Direcció Estratègica i Política d’Empresa. Anàlisi Empresarial i Dissenys Organitzatius.  
 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
EMILI GRIFELL TATJÉ CU Universitat Autònoma de Barcelona  
PERE ORTÍN ANGEL TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
RAFEL CRESPÍ CLADERA  CU Universitat de les Illes Balears 
EMILIO HUERTA ARRIBAS  CU Universidad Publica de Navarra 
 
 
Referència del Concurs: B6/169 
Cos al qual pertany la plaça: Professor Titular d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Fonaments de l’Anàlisi Econòmica 
Departament: Economia i Història Econòmica 
Perfil: Macroeconomia  
 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
MONTSERRAT FARELL FERRER TU Universitat Autònoma de Barcelona 
INÉS MACHO STADLER CU Universitat Autònoma de Barcelona 
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Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
XAVIER RAURICH PUIGDEVALL TU Universitat de Barcelona 
ANTONI MANRESA SÁNCHEZ CU Universitat de Barcelona 
 
 
Referència del Concurs: B7/170 
Cos al qual pertany la plaça: Professor Titular d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Història i Institucions Econòmiques 
Departament: Economia i Història Econòmica 
Perfil: Història Econòmica Mundial, Història Econòmica d’Espanya i Història de l’Empresa  
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
JOSEP PUJOL ANDREU   CU Universitat Autònoma de Barcelona  
CARMEN SARASÚA GARCIA  TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
MURIEL CASALS COUTURIER  TU Universitat Autònoma de Barcelona 
CARMEN MOLINERO RUIZ  CEU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Referència del Concurs: B8/171 
Cos al qual pertany la plaça: Professor Titular d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Periodisme 
Departament: Periodisme i Ciències de la Comunicació 
Perfil: Història del Periodisme  
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
TERESA VELÁZQUEZ GARCIA-TALAVERA CU Universitat Autònoma de Barcelona  
AMPARO MOERENO SARDA CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
JAUME GUILLAMET LLOVERAS CU Universitat Pompeu Fabra 
JOSEP MARIA CASASUS GURI CU Universitat Pompeu Fabra 
 
 
Referència del Concurs: B9/172 
Cos al qual pertany la plaça: Professor Titular d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Periodisme 
Departament: Periodisme i Ciències de la Comunicació 
Perfil: Mètodes i Tècniques d’Investigació en Comunicació de Masses  
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
TERESA VELÁZQUEZ GARCIA-TALAVERA CU Universitat Autònoma de Barcelona  
AMPARO MOERENO SARDA CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
SANTIAGO ESTAUN FERRER CU Universitat Autònoma de Barcelona 
XAVIER LABORDA GIL TU Universitat de Barcelona 
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Referència del Concurs: B10/173 
Cos al qual pertany la plaça: Professor Titular d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Història de l’Art 
Departament: Art 
Perfil: Art Clàssic 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
MONTSERRAT CLAVERIA NADAL TU Universitat Autònoma de Barcelona  
EVA M. KOPPEL GUGGENHEIM TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
JOSÉ MIGUEL NOGUERA CELDRÁN TU Universitat de Múrcia 
MIGUEL ANGEL ELVIRA BARBA TU Universidad Complutense de Madrid 
 
 
Referència del Concurs: B11/174 
Cos al qual pertany la plaça: Professor Titular d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Medicina i Cirurgia Animals 
Departament: Medicina i Cirurgia Animals 
Perfil: Propedèutica Clínica  
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
EMILIO ARSENIO MARTINEZ GARCIA CU Universitat de Múrcia 
JORDI ROCA ALEU CU Universitat de Múrcia 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
SANTIAGO LAVÍN GONZÁLEZ CU Universitat Autònoma de Barcelona 
FÉLIX GARCIA ARNAS CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Referència del Concurs: B12/124 
Cos al qual pertany la plaça: Professor Titular d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors 
Departament: Microelectrònica i Sistemes Electrònics 
Perfil: Disseny de Sistemes Digitals  
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
JOAN OLIVER MALAGELADA  TU Universitat Autònoma de Barcelona 
JORDI CARRABINA BORDOLL  TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
MERCÈ RULLAN AYZA   TU Universitat Autònoma de Barcelona 
LLUIS RIBAS XIRGO   TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 

Concurs de places de professorat (Places Vinculades) 
UAB – ICS 

 
Referència del Concurs: A1/175 
Cos docent: Catedràtic d’Universitat  Nombre de places: 1 
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Àrea de coneixement: Anatomia Patològica 
Departament:  Ciències Morfològiques 
Especialitat: Anatomia Patològica 
Institució Sanitària:  ICS 
Destí: Hospital de la Vall d’Hebron 
 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
JOSÉ JERÓNIMO NAVAS PALACIOS CU Universitat Autònoma de Barcelona 
AURELIO ARIZA FERNÁNDEZ CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
FRANCISCO NOGALES FERNÁNDEZ  CU Universidad de Granada 
JERÓNIMO FORTEZA VILA CU Universidad de Santiago de Compostela 
 
 
Referència del Concurs: A2/176 
Cos docent: Catedràtic d’Universitat  Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement: Dermatologia 
Departament:  Medicina 
Especialitat: Dermatologia Medico-Quirúrgica i Venereologia 
Institució Sanitària:  ICS 
Destí:  Hospital de la Vall d’Hebron 
 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
ANTONI CASTELLS RODELLAS CU Universitat Autònoma de Barcelona 
JAUME GUÀRDIA MASSÓ CU  Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
CARLES FERRÀNDIZ FORASTER CU Universitat Autònoma de Barcelona 
MIQUEL VILARDELL TARRÉS CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Referència del Concurs: A3/177 
Cos docent: Catedràtic d’Universitat  Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement: Medicina 
Departament:  Medicina 
Especialitat: Hematologia i Hemoteràpia 
Institució Sanitària: ICS 
Destí:  Hospital Germans Trias i Pujol 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
CELESTINO REY-JOLY BARROSO CU Universitat Autònoma de Barcelona 
JORDI TOR AGUILERA CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
JORDI SIERRA GIL   CU Universitat Autònoma de Barcelona 
ANTONI CASTELLS RODELLAS  CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Referència del Concurs: A4/178 
Cos docent: Catedràtic d’Universitat  Nombre de places: 1 
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Àrea de coneixement: Medicina 
Departament:  Medicina 
Especialitat: Medicina Interna – Infeccioses  
Institució Sanitària: ICS 
Destí:  Hospital Germans Trias i Pujol 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
JOAN PEDRO-BOTET MONTOYA  CU Universitat Autònoma de Barcelona 
RAFAEL ESTEBAN MUR   CU  Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
CELESTINO REY-JOLY BARROSO CU Universitat Autònoma de Barcelona 
JAUME GUÀRDIA MASSÓ CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Referència del Concurs: B5/179 
Cos docent: Professor Titular d’Universitat  Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement: Dermatologia 
Departament:  Medicina 
Especialitat: Dermatologia Medico-Quirúrgica i Venereologia 
Institució Sanitària: ICS 
Destí: Hospital Germans Trias i Pujol 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
CARLES FERRÀNDIZ FORASTER CU Universitat Autònoma de Barcelona 
ANTONI CASTELLS RODELLAS CU  Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
VICENÇ GARCIA-PATOS BRIONES TU Universitat Autònoma de Barcelona 
JOAN RUBIES PRAT   CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Referència del Concurs: B6/180 
Cos docent: Professor Titular d’Universitat  Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement: Medicina 
Departament:  Medicina 
Especialitat: Neurologia  
Institució Sanitària: ICS 
Destí: Hospital de la Vall d’Hebron 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
ISABEL ILLA SENDRA CU Universitat Autònoma de Barcelona 
JOSEP M. GRAU VECIANA CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
VICENÇ FONOLLOSA PLA TU Universitat Autònoma de Barcelona 
MIQUEL VILARDELL TARRÉS CU Universitat Autònoma de Barcelona 

 
UAB – SANT PAU 

 
Referència del Concurs: A1/181 
Cos docent: Catedràtic d’Universitat  Nombre de places: 1 



BOUAB Núm. 51              Abril del 2008 

 
 

_____________________________________________________ 110

Àrea de coneixement: Cirurgia 
Departament:  Cirurgia 
Especialitat: Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu 
Institució Sanitària: Patronat de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 
Destí: Hospital de Sant Pau 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
XAVIER RIUS CORNADÓ CU Universitat Autònoma de Barcelona 
ANTONI SITGES SERRA CU  Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
JAUME FERNANDEZ LLAMAZARES CU Universitat Autònoma de Barcelona 
ANTONI GELABERT MAS CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Referència del Concurs: B2/182 
Cos docent: Professor Titular d’Universitat  Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement: Cirurgia 
Departament:  Cirurgia 
Especialitat: Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu 
Institució Sanitària:Patronat de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 
Destí: Hospital de Sant Pau 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
XAVIER RIUS CORNADÓ CU Universitat Autònoma de Barcelona 
JAUME FERNÁNDEZ LLAMAZARES CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
LLUIS GRANDE POSA TU Universitat Autònoma de Barcelona  
JOAN LLUIS MINGUELLA MARTÍ TU Universitat Autònoma de Barcelona  
 
 
Referència del Concurs: B3/183 
Cos docent: Professor Titular d’Universitat  Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement: Otorinolaringologia 
Departament:  Medicina 
Especialitat: Otorinolaringologia 
Institució Sanitària: Patronat de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 
Destí: Hospital de Sant Pau 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
MIQUEL QUER AGUSTÍ CU Universitat Autònoma de Barcelona 
ENRIC PERELLÓ SCHERDEL TU  Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
XAVIER RIUS CORNADÓ CU Universitat Autònoma de Barcelona  
MANUEL MAÑÓS PUJOL TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Referència del Concurs: B4/184 
Cos docent: Professor Titular d’Universitat  Nombre de places: 1 
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Àrea de coneixement: Medicina 
Departament:  Medicina 
Especialitat: Cardiologia 
Institució Sanitària: Patronat de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 
Destí: Hospital de Sant Pau 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
JOAN MARIA CINCA CUSCULLOLA CU Universitat Autònoma de Barcelona 
MIQUEL VILARDELL TARRES CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
M. PILAR TORNOS MAS TU Universitat Autònoma de Barcelona 
MERCÈ GURGUI FERRER TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Referència del Concurs: B5/185 
Cos docent: Professor Titular d’Universitat  Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement: Radiologia i Medicina Física 
Departament:  Medicina 
Especialitat: Medicina Nuclear 
Institució Sanitària: Patronat de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 
Destí: Hospital de Sant Pau 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
IGNASI CARRIÓ GASSET CU Universitat Autònoma de Barcelona 
JOAQUIM SANCHIS ALDAS CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
JAUME GILI PLANAS TU Universitat Autònoma de Barcelona 
JOSÉ CACERES SIRGO TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
 
Acord 17/2008, de 29 d’abril, pel qual s’aprova la comunicació al Consejo de Universidades de places de 
cossos docents per habilitar, per delegació del Consell de Govern, que tot seguit es transcriu: 
 

Places a comunicar al Consejo de Coordinación Universitaria  

Places docents de Campus 

Plaça Cos Àrea      

1 Catedràtic d’Universitat Química Física 
1 Catedràtic d’Universitat Geodinàmica Interna 
1 Catedràtic d’Universitat Ciència Política i de l’Administració 
1 Catedràtic d’Universitat Dret Civil 
1 Professor Titular d’Universitat Organització d’Empreses 
1 Professor Titular d’Universitat Fonaments de l’Anàlisi Econòmica 
1 Professor Titular d’Universitat Història i Institucions Econòmiques  
2 Professor Titular d’Universitat Periodisme 
1 Professor Titular d’Universitat Història de l’Art 
1 Professor Titular d’Universitat Medicina i Cirurgia Animals 
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Places docents vinculades 

UAB – ICS 
 
Cos docent:  Catedràtic d’Universitat  Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement:  Anatomia Patològica 
Especialitat: Anatomia Patològica 
Destí: Hospital de la Vall d’Hebron 
 
 
 
Cos docent:  Catedràtic d’Universitat  Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement:  Dermatologia  
Especialitat: Dermatologia Medico-Quirúrgica i Venereologia 
Destí: Hospital de la Vall d’Hebron 
 
 
 
Cos docent:  Catedràtic d’Universitat  Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement:  Medicina  
Especialitat: Hematologia i Hemoteràpia 
Destí: Hospital Germans Trias i Pujol 
 
 
 
Cos docent:  Catedràtic d’Universitat  Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement:  Medicina  
Especialitat: Medicina Interna - Infeccioses 
Destí: Hospital Germans Trias i Pujol 
 
 
 
Cos docent:  Professor Titular d’Universitat Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement:  Dermatologia  
Especialitat: Dermatologia Medico-Quirúrgica i Venereologia 
Destí: Hospital Germans Trias i Pujol 
 

 
 
Cos docent:  Professor Titular d’Universitat Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement:  Medicina  
Especialitat: Neurologia 
Destí: Hospital de la Vall d’Hebron 
 
 
 

UAB – SANT PAU 
 
Cos docent:  Catedràtic d’Universitat  Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement:  Cirurgia 
Especialitat: Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu 
Destí: Hospital de Sant Pau 
 

 
 
Cos docent:  Professor Titular  d’Universitat Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement:  Cirurgia 
Especialitat: Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu 
Destí: Hospital de Sant Pau 
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Cos docent:  Professor Titular d’Universitat Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement:  Otorinolaringologia 
Especialitat: Otorinolaringologia 
Destí: Hospital de Sant Pau 
 

 
 
Cos docent:  Professor Titular  d’Universitat Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement:  Medicina 
Especialitat: Cardiologia 
Destí: Hospital de Sant Pau 
 

 
 
Cos docent:  Professor Titular  d’Universitat Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement:  Radiologia i Medicina Física 
Especialitat: Medicina Nuclear 
Destí: Hospital de Sant Pau 
 
 
 
 
Acord 18/2008, de 29 d’abril, pel qual s’aprova la resolució de la convocatòria del Programa de formació 
investigadora del professorat en vies de consolidació, que tot seguit es transcriu: 
 

Programa de formació investigadora del professorat 
 

DEP DEPARTAMENT NOM CAT 

410 ECONOMIA DE L'EMPRESA YANCY VAILLANT LEC 

427 FILOLOGIA CATALANA DANIEL CASALS MARTORELL LEC 

428 FILOLOGIA ESPANYOLA MARGARITA FREIXAS ALÁS LEC 

431 GEOGRAFIA ALBERT PÈLACHS MAÑOSA LEC 

431 GEOGRAFIA JORDI NADAL TERSA LEC 

439 DRET PÚBLIC I CIÈNCIES HISTÒRICO-
JURÍDIQUES 

FERRAN IZQUIERDO BRICHS LEC 

452 PSICOBIOLOGIA I METODOLOGIA DE LES 
CIÈNCIES DE LA SALUT 

JAUME VIVES BROSA LEC 

 
 
 
I.3. Comissió de Reclamacions 
 
Acord 1/2008, de 23 d’abril, pel qual es desestima el recurs presentat contra la proposta de la Comissió del 
concurs A10/133, per a la provisió d'una plaça de professor catedràtic d'universitat amb destinació al 
Departament de Dret Privat de la Universitat Autònoma de Barcelona, en virtut del qual es proposa el candidat 
a cobrir la plaça convocada, i, en conseqüència, confirmar íntegrament l'acord impugnat.  
 
Acord 2/2008, de 23 d’abril, pel qual: 
 
a)S’estima íntegrament el recurs presentat contra la proposta de la comissió avaluadora del concurs 58/D0430 
per a la contractació d'un professor associat amb destinació al Departament de Filologia Francesa i Romànica, i, 
en conseqüència, anul.lar la proposta esmentada. 
 
b) S’insta a la comissió avaluadora del concurs perquè, en compliment d'aquesta resolució i de la de 9 d'octubre 
de 2007, i d'acord amb la valoració dels criteris del concurs, presenti al Vicerectorat de Personal Acadèmic una 
proposta de contractació de la persona candidata. 
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I.4. Resolucions del Rectorat 
 
Resolució del rector, d’1 d’abril de 2008, pel qual es designa la doctora M. Dolors Riba Lloret, vicerectora 
d’Ordenació Acadèmica, rectora suplent durant el període comprès entre els dies 2 i 13 d’abril de 2008, ambdós 
inclosos. 
 
Resolució del rector, de 21 d’abril de 2008, pel qual es designa la doctora M. Dolors Riba Lloret, 
vicerectora d’Ordenació Acadèmica, rectora suplent el dia 22 d’abril de 2008. 
 
 
II. Nomenaments i cessaments 
 
II.1. Facultats i Escoles universitàries 
 
Nomenaments 
 
Resolució del rector, d’11 d’abril de 2008, per la qual es nomena el senyor Francesc Parcerisas Vázquez 
degà de la Facultat de Traducció i d’Interpretació. 
 
Resolució del rector, d’11 d’abril de 2008, per la qual es nomena la senyora Anna M. Matamala Ripoll 
coordinadora acadèmica del SERIM de la Facultat de Traducció i d’Interpretació. 
 
Resolució del rector, d’11 d’abril de 2008, per la qual es nomena la senyora Françoise Lenoir Jamelot 
vicedegana d’Estudis de la Facultat de Traducció i d’Interpretació. 
 
Resolució del rector, d’11 d’abril de 2008, per la qual es nomena la senyora Jacqueline Minett Wilkinson 
vicedegana d’Ordenació Acadèmica de la Facultat de Traducció i d’Interpretació. 
 
Resolució del rector, d’11 d’abril de 2008, per la qual es nomena el senyor Joaquín Beltrán Antolín 
coordinador d’Estudis d’Àsia Oriental de la Facultat de Traducció i d’Interpretació. 
 
Resolució del rector, d’11 d’abril de 2008, per la qual es nomena la senyora Judit Fontcuberta Famades 
secretària i vicedegana d’Extensió Universitària de la Facultat de Traducció i d’Interpretació. 
 
Resolució del rector, d’11 d’abril de 2008, per la qual es nomena la senyora Amparo Hurtado Albir 
coordinadora d’Estudis de la Llicenciatura de Traducció i d’Interpretació de la Facultat de Traducció i 
d’Interpretació. 
 
Resolució del rector, de 16 d’abril de 2008, per la qual es nomena el senyor Carlos López Plana 
coordinador del Programa Oficial de Postgrau de Veterinària i Ciències Alimentàries. 
 
Resolució del rector, de 16 d’abril de 2008, per la qual es nomena la senyora Montserrat Baras Gómez 
coordinadora del Programa Oficial de Postgrau de Ciència Política. 
 
Resolució del rector, de 16 d’abril de 2008, per la qual es nomena el senyor Jordi Deulofeu Piquet 
coordinador del Programa Oficial de Postgrau de Ciències de l’Educació. 
 
Resolució del rector, de 16 d’abril de 2008, per la qual es nomena el senyor Joaquim Pera Isern 
coordinador del Programa Oficial de Postgrau d’Art i Musicologia. 
 
Resolució del rector, de 16 d’abril de 2008, per la qual es nomena el senyor Francesc Morata Tierra 
coordinador del Programa Oficial d’Estudis Europeus. 
 
Resolució del rector, de 16 d’abril de 2008, per la qual es nomena la senyora M. Teresa Cabré Monné 
coordinadora del Programa Oficial de Postgrau de Filosofia i Humanitats. 
 
Resolució del rector, de 18 d’abril de 2008, per la qual es nomena el senyor Joaquim Pera Isern 
coordinador de la Biblioteca d’Humanitats de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució del rector, de 22 d’abril de 2008, per la qual es nomena la senyora Olga Soler Vilageliu 
vicedegana de Relacions Externes de la Facultat de Psicologia. 
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Resolució del rector, de 22 d’abril de 2008, per la qual es nomena la senyora M. Jesús Espuny Tomàs 
vicedegana i coordinadora d’Estudis de la Diplomatura de Relacions Laborals i de la Llicenciatura de Ciències del 
Treball de la Facultat de Dret. 
 
Resolució del rector, de 24 d’abril de 2008, per la qual es nomena el senyor Josep M. Sanahuja Gavaldà 
coordinador d’Estudis de la Llicenciatura de Psicopedagogia de la Facultat de Ciències de l’Educació. 
 
Resolució del rector, de 24 d’abril de 2008, per la qual es nomena la senyora Gemma Sánchez Albaladejo 
sotscoordinadora d’Estudis d’Enginyeria Informàtica de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria. 
 
 
Cessaments 
 
Resolució del rector, d’11 d’abril de 2008, per la qual el senyor Joaquim Llisterri Boix cessa com a secretari 
i vicedegà d’Extensió Universitària de la Facultat de Traducció i d’Interpretació. 
 
Resolució del rector, d’11 d’abril de 2008, per la qual la senyora Laura Berenguer Estellés cessa com a 
degana de la Facultat de Traducció i d’Interpretació. 
 
Resolució del rector, d’11 d’abril de 2008, per la qual el senyor Carles Biosca Trias cessa com a 
coordinador Acadèmic del SERIM de la Facultat de Traducció i d’Interpretació. 
 
Resolució del rector, d’11 d’abril de 2008, per la qual la senyora Pilar Cid Leal cessa com a vicedegana 
d’Estudis de la Facultat de Traducció i d’Interpretació. 
 
Resolució del rector, d’11 d’abril de 2008, per la qual la senyora W. Olivia Fox Kennedy cessa com a  
vicedegana d’Ordenació Acadèmica de la Facultat de Traducció i d’Interpretació. 
 
Resolució del rector, de 11 d’abril de 2008, per la qual la senyora Sònia Sánchez Busques cessa com a 
vicedegana de Relacions Externes de la Facultat de Psicologia. 
 
Resolució del rector, d’11 d’abril de 2008, per la qual la senyora Patricia Rodríguez Inés cessa com a 
sotscoordinadora d’Intercanvis de la Facultat de Traducció i d’Interpretació. 
 
Resolució del rector, d’11 d’abril de 2008, per la qual la senyora Claude Mestreir Ridremont cessa com a 
coordinadora de Titulació de la Llicenciatura de Traducció i d’Interpretació. 
 
Resolució del rector, de 16 d’abril de 2008, per la qual la senyora M. Dolors Fondevila Palau cessa com a 
coordinadora del Programa Oficial de Postgrau de Veterinària i Ciències Alimentàries. 
 
Resolució del rector, de 18 d’abril de 2008, per la qual la senyora Françoise Lenoir Jamelot cessa com a 
coordinadora de la Biblioteca d’Humanitats de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució del rector, de 24 d’abril de 2008, per la qual la senyora Cristina Fernández Córdoba cessa com a 
sotscoordinadora d’Estudis d’Enginyeria Informàtica de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria. 
 
Resolució del rector, de 24 d’abril de 2008, per la qual el senyor Pedro Jurado de los Santos cessa com a 
coordinador d’Estudis de la Llicenciatura de Psicopedagogia de la Facultat de Ciències de l’Esducació. 
 
 
II.2. Departaments 
 
Nomenaments 
 
Resolució del rector, de 2 d’abril de 2008, per la qual es nomena el senyor Félix Ángel García Arnas 
director del Departament de Medicina i Cirurgia Animals. 
 
Resolució del rector, de 2 d’abril de 2008, per la qual es nomena la senyora Rafaela Cuenca Valera vocal 
del Departament de Medicina i Cirurgia Animals. 
 
Resolució del rector, d’11 d’abril de 2008, per la qual es nomena el senyor Manuel Valiente Malmagro 
coordinador de la Unitat de Química Analítica del Departament de Química. 
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Resolució del rector, d’11 d’abril de 2008, per la qual es nomena la senyora Teresa Velázquez García-
Talavera secretària del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució del rector, d’11 d’abril de 2008, per la qual es nomena el senyor José Manuel Pérez Tornero 
vicedirector de Professorat i Docència del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució del rector, de 15 d’abril de 2008, per la qual es nomena la senyora Sara Rovira Esteva 
coordinadora d’Afers Institucionals del Departament de Traducció i d’Interpretació. 
 
Resolució del rector, de 24 d’abril de 2008, per la qual es nomena el senyor Lluís Quintana Trias 
coordinador de la Unitat de Ciències de l’Educació del Departament de Filologia Catalana. 
 
Resolució del rector, de 24 d’abril de 2008, per la qual es nomena la senyora Anna Maria Aubanell Jubany 
coordinadora de Tercer Cicle del Departament d’Economia i d’Història Econòmica. 
 
 
Cessaments 
 
Resolució del rector, de 2 d’abril de 2008, per la qual la senyora Yvonne Espada Gerlach cessa com a 
directora del Departament de Medicina i Anatomia Animals. 
 
Resolució del rector, de 2 d’abril de 2008, per la qual el senyor David Prandi Chevalier cessa com a vocal 
del Departament de Medicina i Anatomia Animals. 
 
Resolució del rector, d’11 d’abril de 2008, per la qual el senyor Jordi Gené Torrabadella cessa com a 
coordinador de la Unitat de Química Analítica del Departament de Química. 
 
Resolució del rector, d’11 d’abril de 2008, per la qual el senyor José Manuel Pérez Tornero cessa com a 
Secretari i Vicedirector de Professorat i Docència del Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució del rector, de 15 d’abril de 2008, per la qual la senyora Jacqueline Minett Wilkinson cessa com a 
coordinadora d’Afers Institucionals del Departament de Traducció i d’Interpretació. 
 
Resolució del rector, de 24 d’abril de 2008, per la qual el senyor Pau Olivella Cunill cessa com a 
coordinador de Tercer Cicle del Departament d’Economia i d’Història Econòmica. 
 
Resolució del rector, de 24 d’abril de 2008, per la qual el senyor Francesc Xavier Luna Batlle cessa com a 
coordinador de la Unitat de Ciències de l’Educació del Departament de Filologia Catalana. 
 
 
II.3. Institucionals 
 
Nomenaments 
 
Resolució del rector, de 3 d’abril de 2008, per la qual es nomenen els senyors Jordi Marquet Cortés i 
Francesc Gòdia Casablancas representants de la Universitat Autònoma de Barcelona, en el Consell de Direcció 
del Consorci CSIC-IRTA-UAB “Centre de Recerca Agrigenòmica” 
 
Resolució del rector, de 21 d’abril de 2008, per la qual es nomenen les senyores i els senyors Alicia Alted, 
Marie-Aline Barrachina, Carlos Blanco Aguinaga, Alfonso Botti, Mario Caciagli, Luciano Casali, Julián Casanova, 
Giuliana di Febo, Santos Julià, Clara Lida, José-Carlos Mainer, Javier Pérez Royo, Paul Preston, Fernando Rosas, 
Serge Salaün, Ismael Saz i Alan Yates com a membres del Consell Assessor del Centre d’Estudis sobre les 
Èpoques Franquista i Democràtica (CEFID) 
 
 
Cessaments 
 
Resolució del rector, de 21 d’abril de 2008, per la qual el senyor Martí Marin Corbera cessa com a adjunt al 
vicerector d’Estudiants i de Cultura. 
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III. Convenis 
 
III.1. Marcs de col·laboració 
 
Conveni de 7 de desembre de 2007 entre la UAB i la Universidad  de Los Andes de Mérida (ULA), Veneçuela, 
per a la col·laboració en els aspectes acadèmics, professionals, de recerca i d'altres en matèria institucional, 
acadèmica, d'investigació, econòmica, etc.. 
 
Conveni de 14 de desembre de 2007 entre la UAB, el Departament d'Interior, Relacions Institucionals i 
Participació de la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Rovira i Virgili 
(URV), la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat de Lleida (UdL) i la Universitat de Girona (UdG), per a 
la col·laboració en relació  al procés d'obertura de fosses comunes de la Guerra Civil i la dictadura franquista. 
 
Conveni de 2 d’abril de 2008 entre la UAB i Ajuntament de Castellar del Vallès,  per a la col·laboració en en 
els aspectes acadèmics, professionals i de recerca en matèria econòmica, social, cultural i en tots els àmbits 
d'interès comú. 
 
Conveni de 17 d’abril de 2008 entre la UAB i l’Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Economía y 
Hacienda (IEF), per a la col·laboració en activitats relacionades amb l'investigació i la formació en l'àmbit de les 
seves competències. 
 
 
III.2. Específics 
 
Conveni d’1 d’octubre de 2007 entre la UAB i la Universitat de Barcelona (UB), per a la realització i 
organització del màster oficial  interuniversitari en Educació de les persones adultes, a partir del curs acadèmic 
2007-2008. 
 
Conveni de 19 d’octubre de 2007 entre la UAB i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per a la col·laboració a 
través del Laboratori d'Anàlisi Instrumental de la Comunicació (LAICOM) del Departament de Comunicació 
Audiovisual i Publicitat de la UAB, en el camp de la producció i avaluació de continguts en l'entorn audiovisual i 
digital. 
 
Addenda d’1 de gener de 2008 entre la UAB i el Banco Santander, al conveni de data 10 de desembre de 
2007, per tal de col·laborar en el desenvolupament de projectes encaminats a reforçar la qualitat de la docència 
impartida, la recerca i la transferència de coneixements entre d'altres. 
 
Conveni d’1 de gener de 2008 entre la UAB i la Fundación Marcelino Botín, per a la col·laboració de la 
Fundació en el desenvolupament de projectes pel reforçament de la qualitat de la docència impartida i la millora 
de la gestió acadèmica, entre d'altres. Col·laboració en el Programa de beques postdoctorals UAB-Santander. 
 
Conveni de 2 de gener de 2008 entre la UAB i MARFINA BUS, S.A., per al permís d'ocupació temporal a 
MARFINA, d'una superfície de terreny situada a l'exterior del recinte del Parc Mòbil de la UAB, per a 
l'aparcament dels seus autobusos. 
 
Conveni de 28 de gener de 2008 entre la UAB i el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la 
Generalitat de Catalunya, per al desenvolupament del Programa general i del Programa ça Torra, 
d'intensificació de la recerca a les universitats del sistema universitari de Catalunya. 
 
Conveni de 5 de febrer de 2008 entre la UAB i la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas 
(CRUE), per a l’intercanvi d'informació i desenvolupament del Projecte La Caravana Universitària por el Clima. 
 
Conveni d’11 de febrer de 2008 entre la UAB, l’Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, la Universitat 
Pompeu Fabra (UPF), la Universitat de Vic (Uvic) i la Universitat Jaume I de Castellò, per a l’organització 
conjunta del Seminari sobre la Traducció a Catalunya. 
 
Conveni de 14 de febrer de 2008 entre la UAB i la Universitat Pompeu Fabra (UPF), per a la realització 
conjunta dels ensenyaments de grau de Medicina. 
 
Conveni de 20 de febrer de 2008 entre la UAB i l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, per a la cessió 
anticipada de terrenys, per part de la UAB, per a la instal·lació d'un dipòsit d'aigua potable. 
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Conveni de 28 de febrer de 2008 entre la UAB i l’Àrea d'Esports de la Diputació de Barcelona, per a la 
regulació de les condicions que regiran la subvenció per concessió directa per a donar suport al Centre d'Estudis 
Olímpics de la UAB  en matèria d'esports i olimpisme en l'àmbit de la formació, la recerca i l'intercanvi de 
formació els anys 2008, 2009, 2010 i 2011. 
 
Addenda de 29 de febrer de 2008 entre la UAB, la Casa de les Llengües i la Universidad de Cádiz, al conveni 
marc de col·laboració per a la creació de l'Observatori de la llengua amaziga signat en data 1 d’octubre de 
2007. 
 
Conveni d’1 de març de 2008 entre la UAB i l’Ajuntament de Caldes de Montbui, per emmarcar l’actuació en 
la participació en el projecte "Campus Ítaca" de la UAB per a l’any 2008. 
 
Conveni de 12 de març de 2008 entre la UAB i l’Ajuntament de Montcada i Reixac, per emmarcar l’actuació 
en la participació en el projecte "Campus Ítaca" de la UAB per a l’any 2008. 
 
Conveni de 27 de març de 2008 entre la UAB i la Fundación Bancaja, per a la creació de la Cátedra Bancaja 
Jóvenes Emprendedores-Universidad Autónoma de Barcelona. 
 
Conveni de 14 d’abril de 2008 entre la UAB i la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina, per a la 
col·laboració per part de la UAB, a través de l'Institut Universitari d'Estudis del Pròxim Orient Antic, i de la 
Facultat de Filosofia i Lletres (Instituto  de Historia Antigua Oriental "Dr. Abraham Rosenvasser") per part de la 
Universidad de Buenos Aires, en la realització d'activitats docents i d'investigació relacionades amb l'àmbit de la 
filologia, la història, l'arqueologia d'Egipte i el pròxim Orient Antics. 
 
Conveni de 16 d’abril de 2008 entre la UAB i l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC), pel qual 
l'ACPC oferirà a la UAB l'accés als continguts digitalitzats de premsa comarcal disponible en el seu portal. 
 
Conveni de 28 d’abril de 2008 entre la UAB i Telefónica Investigación y Desarrollo S.A. Unipersonal, per a la 
promoció, per mitjà de la concessió de beques, de línies de col·laboració per afavorir la realització de projectes 
conjunts d'investigació universitat/empresa, orientats a l'execució de tesis doctorals de qualitat i interès 
empresarial. 
 
 
IV. Convocatòries i resolucions de places 
 
IV.1. Personal docent i investigador 
 
Resolucions 
 
Resolució del rector de 25 de març de 2008, per la qual s'integra en el Cos de Professors Titulars 
d'Universitat el senyor Xavier Ramos Morilla de l’àrea de coneixement d’Economia Aplicada, adscrita al 
Departament d’Economia Aplicada, amb efectes de 13 de setembre de 2000 (BOE núm. 89, de 12 d’abril de 
2008). 
 
 
IV.2. Personal d’administració i serveis 
 
Convocatòries 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 3 d’abril de 2008, per la 
qual s’anuncia una concurrència per a cobrir una plaça d’auxiliar administratiu/iva, amb destinació a la Gestió 
Acadèmica de la Facultat de Ciències Econòmiques i d’Empresarials de l’Administració de Centre de Ciències 
Econòmiques i Empresarials, de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 7 d’abril de 2008, per la 
qual s’anuncia una convocatòria interna a per a cobrir una plaça de tècnic/a mitjà/ana de serveis i avantatges 
comercials, amb destinació a l’Oficina de Promoció Econòmica i Compres. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 7 d’abril de 2008, per la 
qual s’anuncia una convocatòria interna a per a cobrir una plaça de d’auxiliar de serveis, amb destinació a la 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de l’Administració de Centre de Ciències Econòmiques i 
Empresarials, de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia. 
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Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 7 d’abril de 2008, per la 
qual s’anuncia una concurrència per a cobrir una plaça d’administratiu/iva, amb destinació a lÀrea de Gestió de 
la Recerca. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 17 d’abril de 2008, per la 
qual s’anuncia una convocatòria interna a per a cobrir una plaça de responsable tècnic/a, amb destinació a la 
Unitat d’Anàlisi Metabòlica del Centre de Biotecnologia Animal i de Teràpia Gènica. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 17 d’abril de 2008, per la 
qual s’anuncia una convocatòria interna a per a cobrir una plaça de tècnic/a especialista de laboratori, amb 
destinació al Laboratori d’Histologia del Grup de Teràpia Gènica de la Diabetis del Centre de Biotecnologia 
Animal i de Teràpia Gènica. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 17 d’abril de 2008, per la 
qual s’anuncia una concurrència per a cobrir una plaça d’auxiliar administratiu/iva, amb destinació a lÀrea de 
Gestió de la Recerca. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 23 d’abril de 2008, per la 
qual s’anuncia una concurrència per a cobrir una plaça d’ajudant d’arxius i biblioteques, amb destinació a la 
Biblioteca de Ciències Socials. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 23 d’abril de 2008, per la 
qual s’anuncia una concurrència per a cobrir les tres places d’administratiu/iva que es detallen a continuació: 
 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 29 d’abril de 2008, per la 
qual s’anuncia una concurrència per a cobrir les tres places d’auxiliar administratiu/iva que es detallen a 
continuació: 
 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 29 d’abril de 2008, per la 
qual s’anuncia una concurrència per a cobrir les tres places d’administratiu/iva que es detallen a continuació: 
 

 
 
Resolucions 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, d’1 d’abril de 2008, per la qual 
s’atorga al senyor Abert Guirado Doctor la plaça d’administratiu, nivell bàsic, amb destinació a l’Escola de 
Postgrau. 
 
 

Plaça Destinació 

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

B Gestió Acadèmica del Suport Departamental de la Facultat de Ciències de la Comunicació 

C Gestió Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres 

Plaça Destinació 

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

B Gestió Acadèmica del Suport Departamental de la Facultat de Ciències de la Comunicació 

C Gestió Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres 

Plaça Destinació 

A 
Departament de Ciència Política i Dret Públic (Administració de Centre de Ciències Econòmiques i Empresarials, de 
Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia) 

B 
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (Suport de caràcter general als serveis integrats de Gestió Acadèmica i de 
Suport Logístic i Punt d’Informació) 

C 
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (Suport de caràcter general als serveis integrats de Gestió Acadèmica i de 
Suport Logístic i Punt d’Informació) 
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Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, d’1 d’abril de 2008, per la qual 
s’anuncia el resultat del concurs intern per a cobrir una plaça d’administratiu/iva, amb destinació a l’Oficina de 
Medi Ambient, que es detalla a continuació: 
 
Primer.- Declarar deserta la fase de trasllat 
Segon.- Continuar el procés de selecció en la fase de promoció 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, d’1 d’abril de 2008, per la qual 
s’atorga al senyor Jaume Llaudet Pallise la plaça de cap de grup de vigilància, amb destinació al Servei de 
Seguretat i Vigilància. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 7 d’abril de 2008, per la 
qual s’atorga al senyor Francisco Javier Sánchez Ribera la plaça de director de seguretat adjunt, amb destinació 
al Servei de Seguretat i Vigilància. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 14 d’abril de 2008, per la 
qual s’atorga a la senyora Eugènia León Barki la plaça d’administrativa d’adquisicions, amb destinació a la 
Biblioteca de Ciència i Tecnologia de l’Administració de Centre de Ciències i de Biociències. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 14 d’abril de 2008, per la 
qual s’atorga al senyor David de Francisco Moreno la plaça d’auxiliar administratiu, amb destinació a la Gestió 
Acadèmica de la Facultat de Ciències Econòmiques i d’Empresarials de l’Administració de Centre de Ciències 
Econòmiques i Empresarials, de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 14 d’abril de 2008, per la 
qual s’atorga a la senyora Mònica Cervera Hurtado la plaça d’administrativa, amb destinació a Gestió Acadèmica 
de la Facultat de Ciències de l’Administració de Centre de Ciències i de Biociències. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 15 d’abril de 2008, per la 
qual es declara desert per manca d’aspirants el procés de concurrència per a cobrir la plaça d’administratiu/iva, 
amb destinació a l’Àrea de Gestió de la Recerca. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 15 d’abril de 2008, per la 
qual s’atorga al senyor Fernando Kohn Espinilla la plaça de gestor de processos econòmics, amb destinació a 
l’Àrea d’Economia i Finances. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 15 d’abril de 2008, per la 
qual es declara desert per manca d’aspirants el concurs intern per a cobrir la plaça d’auxiliar de serveis, amb 
destinació a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de l’Administració de Centre de Ciències 
Econòmiques i Empresarials, de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 17 d’abril de 2008, per la 
qual s’atorga al senyor Josep M. Campuzano Puntí la plaça d’administratiu de suport logístic, amb destinació a 
la Gestió Acadèmica i Suport Logístic de l’Escola Superior d’Enginyeria.  
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 17 d’abril de 2008, per la 
qual s’atorga al senyor Francisco Ávila Soriano í la plaça d’auxiliar administratiu, amb destinació a la Facultat de 
Dret de l’Administració de Centre de Ciències Econòmiques i Empresarials, de Dret i de Ciències Polítiques i de 
Sociologia. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 21 d’abril de 2008, per la 
qual s’atorga a la senyora Cristina Espín López la plaça d’auxiliar administrativa, amb destinació a l’Escola de 
Postgrau. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 25 d’abril de 2008, per la 
qual s’atorga a la senyora Àngels Salas Crusat la plaça d’auxiliar administrativa, amb destinació a l’Àrea de 
Gestió de la Recerca. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 25 d’abril de 2008, per la 
qual s’atorga a la senyora Olga Castaño Naranjo la plaça d’administrativa, amb destinació a la Gestió 
Econòmica de l’Administració de Centre de Lletres i de Psicologia. 
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V. Disposicions d’interès per a la UAB 
 
V.1. Estatals 
 
Resolució de 24 de març de 2008, de la Presidència del Consell de Coordinació Universitària, per la 
qual es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Catedràtics d'Universitat, àrea de coneixement de 
Fonaments de l'Anàlisi Econòmica, per a concórrer a concursos d'accés a cossos docents universitaris (BOE 
núm. 81, de 3 d’abril de 2008).  
 
Resolució de 26 de març de 2008, de la Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació, per la qual es 
corregeixen errors de la de 5 de març de 2008, per la qual es publica la convocatòria corresponent a l'any 
2008, d'ajudes del Programa Nacional de Mobilitat de Recursos Humans d'Investigació, en el marc del Pla 
Nacional d'Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació 2008-2011 (BOE núm. 82, de 4 d’abril de 
2008). 
 
Ordre 939/2008 del Ministeri d’Educació i Ciència, de 5 de març, per la qual es convoca l'obtenció de 
l'Esment de Qualitat a programes de doctorat de les universitats espanyoles per al curs acadèmic 2008-2009 
(BOE núm. 83, de 5 d’abril de 2008). 
 
Resolució de 24 de març de 2008, de la Presidència del Consell de Coordinació Universitària, per la 
qual es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Professors Titulars d'Universitat, àrea de 
coneixement de Comunicació Audiovisual i Publicitat, per a concórrer a concursos d'accés a cossos docents 
universitaris (BOE núm. 84, de 7 d’abril de 2008). 
 
Resolució de 25 de març de 2008, de la Presidència del Consell de Coordinació Universitària, per la 
qual es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Catedràtics d'Universitat, àrea de coneixement de 
Química Física, per a concórrer a concursos d'accés a cossos docents universitaris (BOE núm. 85, de 8 d’abril 
de 2008). 
 
Resolució de 27 de març de 2008, de la Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació, per la qual es 
convoquen beques per a la realització d'estudis de Màster en Ciències Socials i Humanitats en Universitats 
d'Estats Units d'Amèrica, per al curs 2009-2010 (BOE núm. 85, de 8 d’abril de 2008). 
 
Resolució de 15 de febrer de 2008, del Centre d'Investigacions Energètiques, Mediambientals i 
Tecnològiques, per la qual es publica la convocatòria d'ajudes per a la formació de personal investigador, en 
el marc del Pla Nacional d'Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica 2004-2007 (BOE 
núm. 86, de 9 d’abril de 2008). 
 
Reial decret 431/2008, de 11 d'abril, pel qual es nomena President del Govern a do José Luis Rodríguez 
Zapatero (BOE núm. 89, de 12 d’abril de 2008). 
 
Ordre 1007/2008 del Ministeri de la Presidència, de 11 d'abril, per la qual s'efectua la convocatòria de 
l'any 2008, per a la concessió de les ajudes del Programa Nacional de Projectes de Desenvolupament 
Experimental en el marc del Pla Nacional d'Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica, 
2008-2011 (BOE núm. 89, de 12 d’abril de 2008). 
 
Reial decret 432/2008, de 12 d'abril, pel qual es reestructuren els departaments ministerials (BOE núm. 
90, de 14 d’abril de 2008). 
 
Reial decret 433/2008, de 12 d'abril, sobre les Vicepresidències del Govern (BOE núm. 90, de 14 d’abril de 
2008). 
 
Reial decret 434/2008, de 12 d'abril, pel qual es nomena Vicepresidenta Primera del Govern a la senyora 
María Teresa Fernández de la Vega Sanz (BOE núm. 90, de 14 d’abril de 2008). 
 
Reial decret 435/2008, de 12 d'abril, pel qual es nomena Vicepresident Segon del Govern al senyor Pedro 
Solbes Mira (BOE núm. 90, de 14 d’abril de 2008). 
 
Reial decret 436/2008, de 12 d'abril, pel qual es nomenen Ministres del Govern (BOE núm. 90, de 14 
d’abril de 2008). 
 
Reial decret 437/2008, de 12 d'abril, pel qual es disposa que la senyora María Teresa Fernández de la Vega 
Sanz, Vicepresidenta Primera del Govern i Ministra de la Presidència, assumeixi les funcions de Portaveu del 
Govern (BOE núm. 90, de 14 d’abril de 2008). 
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Resolució de 24 de març de 2008, del Consell Superior d'Investigacions Científiques, per la qual es 
publica la addenda al Conveni de col·laboració amb l'Institut d'Investigació i Tecnologia Agroalimentàries de la 
Comunitat Autònoma de Catalunya, per la qual es regula la incorporació de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (BOE núm. 90, de 14 d’abril de 2008). 
 
Resolució de 14 de març de 2008, de la Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació, per la qual 
s'adeqüen a la normativa comunitària, relativa al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, les Resolucions 
de 30 de novembre de 2005, 29 de setembre de 2006 i de 21 de novembre de 2006, per les quals es 
convoquen diverses ajudes (BOE núm. 90, de 14 d’abril de 2008). 
 
Instrument de ratificació del Conveni pel qual es reforma el Conveni pel qual es crea un Institut Universitari 
Europeu, fet a Florència el 18 de juny de 1992 i el 17 de setembre de 1992 (BOE núm. 92, de 16 d’abril de 
2008). 
 
Resolució de 2 d'abril de 2008, de la Secretaria General Tècnica, relativa al Conveni suprimint l'exigència 
de legalització dels documents públics estrangers, fet a La Haia el 5 d'octubre de 1961. (Publicat en el «Butlletí 
Oficial de l'Estat» n. 229, de 25 de setembre de 1978) (BOE núm. 92, de 16 d’abril de 2008). 
 
Resolució de 2 d'abril de 2008, de la Secretaria General del Consell de Coordinació Universitària, per 
la qual es publica la Resolució de la Presidència de la Comissió jutjadora de les proves d'habilitació nacional de 
Catedràtics d'Universitat de l'àrea de coneixement de Psicologia Evolutiva i de l'Educació, per la qual 
s'assenyala lloc, data i hora de celebració de l'acte de presentació (BOE núm. 92, de 16 d’abril de 2008). 
 
Resolució de 2 d'abril de 2008, de la Secretaria General del Consell de Coordinació Universitària, per 
la qual es publica la Resolució de la Presidència de la Comissió jutjadora de les proves d'habilitació nacional de 
Professors Titulars d'Escoles Universitàries de l'àrea de coneixement d'Infermeria, per la qual s'assenyala lloc, 
data i hora de celebració de l'acte de presentació (BOE núm. 92, de 16 d’abril de 2008). 
 
Resolució de 3 d'abril de 2008, de la Presidència del Consell de Coordinació Universitària, per la qual 
es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Catedràtics d'Universitat, àrea de coneixement 
d'Història de l'Art, per a concórrer a concursos d'accés a cossos docents universitaris (BOE núm. 94, de 18 
d’abril de 2008). 
 
Resolució de 3 d'abril de 2008, de la Presidència del Consell de Coordinació Universitària, per la qual 
es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Professors Titulars d'Universitat, àrea de coneixement 
d'Enginyeria Telemàtica, per a concórrer a concursos d'accés a cossos docents universitaris (BOE núm. 94, de 
18 d’abril de 2008). 
 
Instrument de ratificació de la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat, fet a 
Nova York el 13 de desembre de 2006 (BOE núm. 96, de 21 d’abril de 2008). 
 
Reial decret-Llei 2/2008, de 21 d'abril, de medidas d'impuls a l'activitat econòmica (BOE núm. 97, de 22 
d’abril de 2008). 
 
Reial decret-Llei 3/2008, de 21 d’abril, de mesures excepcionals i urgents per a garantir el proveïment de 
poblacions afectades per la sequera en la província de Barcelona (BOE núm. 97, de 22 d’abril de 2008). 
 
Instrument de ratificació del Protocol Facultatiu a la Convenció sobre els drets de les persones amb 
discapacitat, fet a Nova York el 13 de desembre de 2006 (BOE núm. 97, de 22 d’abril de 2008). 
 
Resolució de 8 d'abril de 2008, de la Presidència del Consell de Coordinació Universitària, per la qual 
es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Catedràtics d'Universitat, àrea de coneixement de 
Mecànica de Mitjans Continus i Teoria d'Estructures, per a concórrer a concursos d'accés a cossos docents 
universitaris (BOE núm. 97, de 22 d’abril de 2008). 
 
Resolució de 8 d'abril de 2008, de la Presidència del Consell de Coordinació Universitària, per la qual 
es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Catedràtics d'Universitat, àrea de coneixement de 
Traducció i Interpretació, per a concórrer a concursos d'accés a cossos docents universitaris (BOE núm. 97, de 
22 d’abril de 2008). 
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Resolució de 8 d'abril 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'Escoles Universitàries, àrea de 
coneixement d'Expressió Gràfica Arquitectònica, per a concórrer a concursos d'accés a cossos docents 
universitaris (BOE núm. 97, de 22 d’abril de 2008). 
 
Resolució de 11 d'abril de 2008, de la Secretaria General d'Educació, per la qual s'estableixen les 
normes per a la conversió de les qualificacions qualitatives en qualificacions numèriques de l'expedient 
acadèmic de l'alumnat de batxillerat i cursos d'accés a la universitat de plans anteriors a la Llei Orgànica 
1/1990, de 3 de maig, d'Ordenació General del Sistema Educatiu (BOE núm. 99, de 24 d’abril de 2008). 
 
Resolució de 25 de març de 2008, de la Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació, per la qual es 
corregeixen errors de la de 27 de setembre de 2007, per la qual es concedeixen ajudes per a la mobilitat 
d'estudiants universitaris «Séneca» para el curs acadèmic 2007-2008, en substitució de les renúncies produïdes 
(BOE núm. 99, de 24 d’abril de 2008). 
 
Resolució de 4 d'abril de 2008, de l'Institut Nacional del Consum, per la qual es convoquen beques de 
formació en matèria d'investigació i control de qualitat dels productes de consum, en el Centre d'Investigació i 
Control de la Qualitat (BOE núm. 100, de 25 d’abril de 2008). 
 
Anunci de la Universitat Escola Universitària d'Infermeria Vall d'Hebron, adscrita a la Universitat 
Autònoma de Barcelona, sobre pèrdua de títol de Diplomat en Infermeria (BOE núm. 100, de 25 d’abril de 
2008). 
 
Anunci de la Universitat Autònoma de Barcelona sobre pèrdua de títol de Diplomat en Formació del 
Professorat d'Educació General Bàsica, especialitat de Preescolar (BOE núm. 100, de 25 d’abril de 2008). 
 
Resolució de 11 d'abril de 2008, de la Secretaria General del Consell de Coordinació Universitària, 
per la qual es publica la resolució de la Presidència de la Comissió jutjadora de les proves d'habilitació nacional 
de Catedràtics d'Universitat de l'àrea de coneixement d'Història del Dret i de les Institucions, per la qual 
s'assenyala lloc, data i hora de celebració de l'acte de presentació (BOE núm. 101, de 26 d’abril de 2008). 
 
Resolució de 17 de març de 2008, de la Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació, per la qual es 
concedeixen ajudes per a la mobilitat d'alumnes en màsters oficials per al curs acadèmic 2007-2008 (BOE núm. 
102, de 28 d’abril de 2008). 
 
Resolució de 18 de març de 2008, de la Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació, per la qual es 
concedeixen ajudes per a la mobilitat de professors visitants en màsters oficials per al curs acadèmic 2007-
2008 (BOE núm. 102, de 28 d’abril de 2008). 
 
Resolució de 31 de març de 2008, de la Presidència de l'Agència Espanyola de Cooperació 
Internacional per al Desenvolupament, per la qual es concedeixen i modifiquen ajudes per a la 
convocatòria de beques MAEC-AECID per al curs acadèmic 2007-2008, Programes II-A i II-I (BOE núm. 102, de 
28 d’abril de 2008). 
 
 
V.2. Autonòmiques 
 
Ordre 135/2008 del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, d'11 de març, per la qual es 
convoquen i s'aproven les bases per a l'atorgament de premis als millors projectes de final de carrera de la 
diplomatura en turisme (DOGC núm. 5101, d’1 d’abril de 2008). 
 
Ordre 138/2008 de 4 de març, del Departament de la Vicepresidència, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de projectes relacionats amb episodis 
commemoratius de la història de Catalunya i dels països de parla catalana que formin part dels programes de 
commemoracions de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5104, de 4 d’abril de 2008). 
 
Resolució de 19 de març, del Departament de la Vicepresidència, per la qual s'obre la convocatòria 
corresponent a l'any 2008 per a la concessió d'ajuts per a la publicació d'obres sobre la història contemporània 
de Catalunya (DOGC núm. 5104, de 4 d’abril de 2008). 
 
Resolució de 25 de març, del Departament de la Vicepresidència, per la qual s'obre la convocatòria 
corresponent a l'any 2008 per a la concessió d'ajuts per a la realització d'investigacions sobre la història 
contemporània de Catalunya (DOGC núm. 5104, de 4 d’abril de 2008). 
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Decret 74/2008, de 27 de març, del Departament de la Presidència, d'encàrrec del despatx del conseller 
d'Innovació, Universitats i Empresa a la consellera d'Acció Social i Ciutadania del 8 a l'11 d'abril de 2008, 
ambdós inclosos (DOGC núm. 5106, de 8 d’abril de 2008). 
 
Resolució de 18 de març, de l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, per la qual es dóna 
publicitat a subvencions concedides en matèria de recerca d'import igual o superior a 3.000 euros, durant l'any 
2007, subscrites per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (DOGC núm. 5107, de 9 d’abril de 
2008). 
 
Edicte de 8 d'abril de 2008, de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, de 
notificació dels acords de les comissions per a l'acreditació de recerca avançada de la Comissió d'Avaluació de la 
Recerca (DOGC núm. 5110, de 14 d’abril de 2008). 
 
Edicte de 8 d'abril de 2008, de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, de 
notificació dels acords de les comissions per a l'acreditació de recerca de la Comissió d'Avaluació de la Recerca 
(DOGC núm. 5110, de 14 d’abril de 2008). 
 
Ordre 146/2008 de 27 de març, del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, per la qual 
s'aproven les bases i es fa pública la convocatòria per a la concessió d'ajuts per al finançament d'actuacions en 
l'àmbit de la divulgació científica (DOGC núm. 5111, de 15 d’abril de 2008). 
 
Resolució d'1 d'abril, de l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, per la qual es dóna 
publicitat a subvencions concedides en matèria d'universitats d'import igual o superior a 3.000 euros, durant 
l'any 2007, subscrites per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (DOGC núm. 5111, de 15 d’abril 
de 2008). 
 
Resolució de 9 d'abril, de l’Escola d'Administració Pública de Catalunya, per la qual s'aproven les bases 
per a la concessió de subvencions a les universitats de Catalunya destinades a l'organització de seminaris o 
activitats de reflexió i debat sobre les polítiques públiques, la gestió i l'Administració pública, i se n'aprova la 
convocatòria per a l'any 2008 (DOGC núm. 5112, de 16 d’abril de 2008). 
 
Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d'abril, del Departamenta de la Presidència, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei de protecció dels animals (DOGC núm. 5112, de 16 d’abril de 2008). 
 
Resolució de 8 d'abril, de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, per la qual es dóna 
publicitat a les subvencions atorgades per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament durant 
l'exercici 2007 (DOGC núm. 5112, de 16 d’abril de 2008). 
 
Decret 85/2008 de 15 d'abril, del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, de concessió de 
la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5112, de 16 d’abril de 2008). 
 
Resolució d'1 d'abril, de l’Institut Català de les Indústries Culturals, per la qual es convoca concurs 
públic per a la concessió de subvencions a l'organització d'activitats i esdeveniments que contribueixin a la 
promoció de la música de caràcter professional a Catalunya  (DOGC núm. 5112, de 16 d’abril de 2008). 
 
Decret 79/2008 de 8 d'abril, del Departament d’Innovació, Universitat i Empresa, de cessament de la 
senyora Carme López Pol com a directora general de Planificació del Departament d'Innovació, Universitats i 
Empresa  (DOGC núm. 5112, de 16 d’abril de 2008). 
 
Decret 80/2008 de 8 d'abril, del Departament d’Innovació, Universitat i Empresa, de nomenament del 
senyor Jordi Cortina i Carreras com a director general de Planificació del Departament d'Innovació, Universitats 
i Empresa (DOGC núm. 5112, de 16 d’abril de 2008). 
 
Decret 81/2008 de 8 d'abril, del Departament d’Innovació, Universitat i Empresa, de cessament de la 
senyora M. Àngels Cabasés Piqué com a secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya del 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa (DOGC núm. 5112, de 16 d’abril de 2008). 
 
Decret 82/2008 de 8 d'abril, del Departament d’Innovació, Universitat i Empresa, de nomenament del 
senyor Francesc Xavier de las Heras i Cisa com a secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya del 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa (DOGC núm. 5112, de 16 d’abril de 2008). 
 
Acord 63/2008 de 8 d'abril, del Departament de la Presidència, de constitució de la Fundació Privada 
Institut de Recerca de l'Energia de Catalunya, i d'aprovació dels seus Estatuts (DOGC núm. 5115, de 21 d’abril 
de 2008). 
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Resolució de 10 d'abril, de l’Institut Català de les Indústries Culturals, per la qual s'aproven les bases 
que han de regir la concessió de subvencions a la programació realitzada de música en viu de caràcter 
professional a Catalunya (DOGC núm. 5115, de 21 d’abril de 2008). 
 
Resolució de 3 d'abril, de l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, per la qual s'aproven 
les bases i s'obre la convocatòria de beques i ajuts postdoctorals del Programa DGR-Henkel KGaA 2008 (DOGC 
núm. 5115, de 21 d’abril de 2008). 
 
Resolució de 7 d'abril, del Consell Català de l'Esport, per la qual es modifica la base 4.1 de l'annex 1 de la 
Resolució PRE/2242/2005, de 21 de juliol, per la qual s'aproven les bases per a la concessió de subvencions per 
a la construcció i el condicionament d'equipaments esportius en el període 2005-2008 (DOGC núm. 5116, de 22 
d’abril de 2008). 
 
Resolució  de 7 d'abril, del Consell Català de l'Esport, per la qual es modifica la base 4.1 de l'annex 1 de 
la Resolució PRE/2255/2006, de 4 de juliol, per la qual s'aproven les bases per a la concessió de subvencions 
per a la pavimentació amb gespa artificial dels camps poliesportius de Catalunya en el període 2007-2008 
(DOGC núm. 5116, de 22 d’abril de 2008). 
 
Resolució de 7 d'abril, del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, per la qual es convoca 
concurs públic per a la concessió de subvencions destinades a intervencions arqueològiques i paleontològiques 
incloses en projectes d'investigació (DOGC núm. 5116, de 22 d’abril de 2008). 
 
Resolució de 18 d'abril, de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, per la 
qual es dóna publicitat a la certificació del Manual d'avaluació docent de la Universitat Pompeu Fabra (DOGC 
núm. 5120, de 28 d’abril de 2008). 
 
Resolució d'1 d'abril, del Departament d’Innovació, Universitat i Empresa, per la qual es dóna publicitat 
a l'atorgament de subvencions (DOGC núm. 5122, de 30 d’abril de 2008). 
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