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I. Disposicions generals i acords 
 
I.1. Comissions del Consell Social 
 
I.1.1. Comissió Acadèmica 
 
Acord 20/2008, de 23 de setembre, pel qual s’aprova informar favorablement la concessió de la sol·licitud 
de convocatòria de gràcia presenta pels estudiants. 
 
Acord 21/2008, de 23 de setembre, pel qual s’acorda aprovar els criteris de concessió d’ajuts per als 
estudiants procedents d’un màster propi que volen accedir a la versió oficial del mateix màster, segons consta 
en el document CA 50/09-2008. 
 
 
I.2. Comissions del Consell de Govern 
 
I.2.1. Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Acord 78/2008, de 23 de setembre, pel qual s’informa favorablement la proposta de creació de títols de 
grau i adscripció de títols de grau a centres següents, i s’eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació: 
 
1.- Creació dels títols oficials de grau següents: 
 
- Graduat/Graduada en Enginyeria Electrònica 
- Graduat/Graduada en Enginyeria Informàtica 
- Graduat/Graduada en Enginyeria de Sistemes de Comunicació 
- Graduat/Graduada en Gestió Aeronàutica 
- Graduat/Graduada en Direcció i Administració de Petites i Mitjanes Empreses 
- Graduat/Graduada en Turisme 
- Graduat/Graduada en Prevenció i Seguretat Integral 
- Graduat/Graduada en Arts i Disseny  
- Graduat/Graduada en Estudis d’Anglès i de Català 
- Graduat/Graduada en Estudis d’Anglès i de Clàssiques 
- Graduat/Graduada en Estudis d’Anglès i d’Espanyol 
- Graduat/Graduada en Estudis d’Anglès i de Francès 
- Graduat/Graduada en Estudis de Català i de Clàssiques 
- Graduat/Graduada en Estudis de Català i d’Espanyol 
- Graduat/Graduada en Estudis d’Espanyol i de Clàssiques 
- Graduat/Graduada en Estudis de Francès i de Català 
- Graduat/Graduada en Estudis de Francès i de Clàssiques 
- Graduat/Graduada en Estudis de Francès i d’Espanyol 
 
 
2.- Adscripció dels títols oficials de grau següents: 
 
-  El títol de Graduat/Graduada en Enginyeria Electrònica s’adscriu a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
-  El títol de Graduat/Graduada en Enginyeria Informàtica s’adscriu a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
-  El títol de Graduat/Graduada en Enginyeria de Sistemes de Comunicació s’adscriu a l’Escola Tècnica Superior 

d’Enginyeria 
-  El títol de Graduat/Graduada en Gestió Aeronàutica s’adscriu a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
-  El títol de Graduat/Graduada en Direcció i Administració de Petites i Mitjanes Empreses s’adscriu a l’Escola 

Universitària d’Estudis Empresarials de Manresa 
-  El títol de Graduat/Graduada en  Educació Infantil s’adscriu a la l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials 

de Manresa 
-  El títol de Graduat/Graduada en Turisme s’adscriu a l’Escola Universitària i Direcció Hotelera 
-  El títol de Graduat/Graduada en Prevenció i Seguretat Integral s’adscriu a l’Escola de Prevenció i Seguretat 

Integral 
-  El títol de Graduat/Graduada en Arts i Disseny s’adscriu a l’Escola Massana, Centre Municipal d’Art i Disseny 
-  El títol de Graduat/Graduada en Infermeria s’adscriu a l’Escola Universitària d’Infermeria de Sant Pau 
-  El títol de Graduat/Graduada en Infermeria s’adscriu a l’Escola Universitària Vall d’Hebron 
-  El títol de Graduat/Graduada en Estudis d’Anglès i de Català s’adscriu a la Facultat de Filosofia i Lletres 
-  El títol de Graduat/Graduada en Estudis d’Anglès i de Clàssiques s’adscriu a la Facultat de Filosofia i Lletres 
-  El títol de Graduat/Graduada en Estudis d’Anglès i d’Espanyol s’adscriu a la Facultat de Filosofia i Lletres 
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-  El títol de Graduat/Graduada en Estudis d’Anglès i de Francès s’adscriu a la Facultat de Filosofia i Lletres 
-  El títol de Graduat/Graduada en Estudis de Català i de Clàssiques s’adscriu a la Facultat de Filosofia i Lletres 
-  El títol de Graduat/Graduada en Estudis de Català i d’Espanyol s’adscriu a la Facultat de Filosofia i Lletres 
-  El títol de Graduat/Graduada en Estudis d’Espanyol i de Clàssiques s’adscriu a la Facultat de Filosofia i Lletres 
-  El títol de Graduat/Graduada en Estudis de Francès i de Català s’adscriu a la Facultat de Filosofia i Lletres 
-  El títol de Graduat/Graduada en Estudis de Francès i de Clàssiques s’adscriu a la Facultat de Filosofia i Lletres 
-  El títol de Graduat/Graduada en Estudis de Francès i d’Espanyol s’adscriu a la Facultat de Filosofia i Lletres 
 
Acord 79/2008, de 23 de setembre, pel qual s’informa favorablement la creació del títol de màsters propi 
en Intervenció i assessor psicopedagògic per a professionals, i s’eleva al Consell de Govern per a la seva 
aprovació. 
 
Acord 80/2008, de 23 de setembre, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la memòria i el 
pla d’estudis de les titulacions de grau següents: 
 
- Graduat/Graduada en Bioquímica 
- Graduat/Graduada en Biotecnologia 
- Graduat/Graduada en Traducció i Interpretació 
 
Acord 81/2008, de 23 de setembre, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la memòria i el 
pla d’estudis de la titulació International Master in Economics and Business Administration. 
 
Acord 82/2008, de 23 de setembre, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, i a proposta del 
Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia, concedir premi extraordinari de doctorat del 
curs 2005-2006 a la senyora Natàlia Lago Pérez i al senyor Hugo Peuffo. 
 
Acord 83/2008, de 23 de setembre, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, i a proposta del 
Departament de Química, concedir premi extraordinari de doctorat del curs 2005-2006 a la senyora Arántzazu 
González Campo i als senyors Manel Alcalà Bernàrdez, Jordi Gómez Segura i Jorge Macanás de Benito. 
 
Acord 84/2008, de 23 de setembre, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, i a proposta del 
Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques, concedir premi extraordinari de doctorat del curs 
2005-2006 als senyors Albert Pastor Martínez i Juan Pablo Fernández Pereira. 
 
Acord 85/2008, de 23 de setembre, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, i a proposta del 
Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques, concedir premi extraordinari de doctorat del curs 
2006-2007 al senyor Endrius Eliseo Cocciolo. 
 
Acord 86/2008, de 23 de setembre, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, i a proposta del 
Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals, concedir premi extraordinari de doctorat del curs 2004-2005 a la 
senyora Marta Bau Puig. 
 
 
I.2.1.1. Subcomissió de Grau 
 
Acord 52/2008, de 16 de setembre de 2008, pel qual s’informa favorablement les propostes següents, i 
elevar-les a la Comissió d’Afers Acadèmics: 
 
1.- Creació dels títols oficials de grau següents: 

- Enginyeria Electrònica 
- Enginyeria Informàtica 
- Enginyeria de Sistemes de Comunicació 
- Gestió Aeronàutica 
- Direcció i Administració de petites i mitjanes empreses 
- Turisme 
- Prevenció i Seguretat Integral 
- Estudis d’Arts i Disseny 

 
2.- Adscripció dels títols oficials de grau següents: 

- El títol de Graduat/Graduada en Enginyeria Electrònica s’adscriu a l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria 

- El títol de Graduat/Graduada en Enginyeria Informàtica s’adscriu a l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria 
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- El títol de Graduat/Graduada en Enginyeria de Sistemes de Comunicació s’adscriu a l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria 

- El títol de Graduat/Graduada en Gestió Aeronàutica s’adscriu a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
- El títol de Graduat/Graduada en Direcció i Administració de petites i mitjanes empreses s’adscriu a 

l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials de Manresa 
- El títol de Graduat/Graduada en Turisme s’adscriu a l’Escola Universitària de Turisme i Direcció 

Hotelera 
- El títol de Graduat/Graduada en Prevenció i Seguretat Integral s’adscriu a l’Escola de Prevenció i 

Seguretat Integral 
- El títol de Graduat/Graduada en Educació Infantil s’adscriu a l’Escola Universitària d’Estudis 

Empresarials de Manresa  
- El títol de Graduat/Graduada en Estudis d’Arts i Disseny s’adscriu a l’Escola Massana, Centre 

Municipal d’Art i Disseny 
 
 
Acord 53/2008, de 16 de setembre de 2008, pel qual:  
 
Primer.- Informar favorablement la memòria i el pla d’estudis dels ensenyaments conduents als títols següents: 

- Graduat/Graduada en Bioquímica 
- Graduat/Graduada en Biotecnologia 
- Graduat/Graduada en Traducció i Interpretació 

 
Segon.- Elevar les memòries i els plans d’estudis anteriors a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva 
aprovació, si escau. 
 
 
Acord 54/2008, de 30 de setembre de 2008, pel qual:  
 
Primer.- Informar favorablement la memòria i el pla d’estudis dels ensenyaments conduents als títols següents: 

- Graduat/Graduada en Genètica 
- Graduat/Graduada en Biologia 
- Graduat/Graduada en Enginyeria en Organització Industrial 
- Graduat/Graduada en Infermeria, de l’Escola Universitària d’Infermeria i de Fisioteràpia Gimbernat 
- Graduat/Graduada en Fisioteràpia, de l’Escola Universitària d’Infermeria i de Fisioteràpia Gimbernat 

 
Segon.- Elevar les memòries i els plans d’estudis anteriors a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva 
aprovació, si escau. 
 
 
Acord 55/2008, de 30 de setembre de 2008, pel qual:  
 
Primer.- Aprovar l’assignatura d’universitat Gestió de l’estrès i de les emocions de 3 crèdits per a impartir en el 
segon semestre. 
 
Segon.- Acceptar la modificació de l’horari de l’assignatura Anàlisi econòmica del dret. 
 
 
Acord 56/2008, de 30 de setembre de 2008, pel qual es suprimeix les incompatibilitats de l’assignatura 
Biocomputació dels estudis de Llicenciat en Biologia. 
 
 
I.2.1.2. Subcomissió de Postgrau 
 
Acord 64/2008, de 16 de setembre, pel qual s’informa favorablement la memòria i el pla d’estudis de la 
titulació International Master in Economics and Business Administration. 
 
Acord 65/2008, de 30 de setembre, pel qual s’informa favorablement la memòria i el pla d’estudis de la 
titulació Màster Universitari en Management, Organization and Business Economics. 
 
Acord 66/2008, de 30 de setembre, pel qual es renova el programa de doctorat en Humanitats, regulat pel 
Reial Decret 778/1998, de 30 d’abril, per al curs acadèmic 2008-2009. 
 
Acord 67/2008, de 30 de setembre, pel qual s’informa favorablement la creació de títols de màsters propis 
següents, i s’eleva a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva aprovació, si escau: 
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- Estrabisme i oftalmologia pediàtrica 
- Didàctiques específiques. Especialitat en Didàctica de les Ciències Socials 
- Didàctiques específiques. Especialitat en Didàctica de la Llengua 
- Didàctiques específiques. Especialitat en Didàctica de les Matemàtiques 
- Didàctiques específiques. Especialitat en Didàctica de les Ciències 
- Didàctiques específiques. Especialitat en Administració del Curriculum 

 
Acord 68/2008, de 30 de setembre, pel qual s’aprova el pla d’estudis dels màster de nova creació següents, 
i s’eleven a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva ratificació: 
 

- Estrabisme i oftalmologia pediàtrica 
- Didàctiques específiques. Especialitat en Didàctica de les Ciències Socials 
- Didàctiques específiques. Especialitat en Didàctica de la Llengua 
- Didàctiques específiques. Especialitat en Didàctica de les Matemàtiques 
- Didàctiques específiques. Especialitat en Didàctica de les Ciències 
- Didàctiques específiques. Especialitat en Administració del Curriculum 

 
Acord 69/2008, de 30 de setembre, pel qual s’informa favorablement la creació del títol de la diplomatura 
de postgrau en Comptabilitat i finances, i s’eleva a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva aprovació, si 
escau. 
 
Acord 70/2008, de 30 de setembre, pel qual s’aprova el pla d’estudis de la diplomatura de postgrau en 
Comptabilitat i finances, i s’eleva a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva ratificació. 
 
Acord 71/2008, de 30 de setembre, pel qual s’aprova el pla 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: 
 

- Comunicació i educació 
- Nuevas tecnologías aplicadas a la educació (Títol interuniversitari UAB, UA i UCIII) 
- Gestió i dret local (Títol interuniversitari UAB i universitats locals) 
- Medicina transfusional i teràpia cel·lular i tisular (en línia) 

 
Acord 72/2008, de 30 de setembre, pel qual s’aprova el pla 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: 
 

- Dret local (Títol interuniversitari UAB i universitats locals) 
- Dret urbanístic (Títol interuniversitari UAB i universitats locals) 
- Medicina transfusional (En línia) 
- Coaching sistèmic 

 
Acord 73/2008, de 30 de setembre, pel qual es dóna el vistiplau a la creació de cursos d’especialització 
nous. 
 
 
I.2.2. Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Acord 11/2008, de 25 de setembre, pel qual s'acorda aprovar la resolució de la convocatòria d'ajuts de 
seguretat als laboratoris, que tot seguit es transcriu: 
 

Resolució de la convocatòria d'ajuts de seguretat als laboratoris 
 

PROJECTES PROPOSATS PER A LA SEVA APROVACIÓ -  RECERCA 
         

Sol·lictant Demanda Total Cof. Ajut P I C T 

Servei Anàlisi Química Adequació ventilación 10.507,28 50 5.253,64 7,0 6,0 4,0 17,0 

Servei d'Estabulari Cabina seguretat biològica 9.658,50 50 4.829,25 7,0 6,0 4,0 17,0 

Enginyeria Química Detecció de gasos 11.925,27 25 8.943,95 7,0 7,0 2,5 16,5 

Enginyeria Química Detecció H2S 3.557,78 25 2.668,34 7,0 7,0 2,5 16,5 

Institut de Neurociències Vitrina gasos i instal·lació 7.500,00 40 4.500,00 7,0 6,0 3,5 16,5 
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Sol·lictant Demanda Total Cof. Ajut P I C T 

Bioquímica i Biologia Mol. Vitrina de gasos i instal·lació 7.402,01 25 5.551,51 7,0 6,0 2,5 15,5 

Bioquímica i Biologia Mol. Adequació vitrina 500,00 25 375,00 7,0 6,0 2,5 15,5 

Cbateg Analitzador de gasos 1.282,96 25 962,22 7,0 6,0 2,5 15,5 

Enginyeria Química Vitrina de gasos 5.616,00 25 4.212,00 7,0 6,0 2,5 15,5 

Genètica i Microbiologia Vitrina per a radioactivitat 12.189,55 25 9.142,16 7,0 6,0 2,5 15,5 

Genètica i Microbiologia Detecció nivell d'oxigen 1.018,48 25 763,86 7,0 6,0 2,5 15,5 

Química Detecció nivell d'oxigen 1.186,68 25 890,01 7,0 6,0 2,5 15,5 

Ciència Animal i dels Aliments Vitrina d'acids i extractor 11.525,17 20 9.220,14 7,0 6,0 2,0 15,0 

Ciència Animal i dels Aliments Vitrina de volàtils 5.211,56 20 4.169,25 7,0 6,0 2,0 15,0 

Ciències Morfològiques Braços d'extracció 7.609,36 30 5.326,55 7,0 5,0 3,0 15,0 

Ciències Morfològiques Instal·lació dels braços 2.700,00 30 1.890,00 7,0 5,0 3,0 15,0 

Facultat de Veterinària Instal·lació d'heli 24.319,70 20 19.455,76 7,0 6,0 2,0 15,0 

Sol·lictant Demanda Total Cof. Ajut P I C T 

Facultat de Veterinària Instal·lació d'hidrogen 394,40 20 315,52 7,0 6,0 2,0 15,0 

Medicina i Cirurgia Animals Equip evacuació gasos 1.356,70 20 1.085,36 7,0 6,0 2,0 15,0 

Química Nevera seguretat augmentada 1.392,00 50 696,00 5,0 6,0 4,0 15,0 

Servei d'Estabulari Sensors nivell oxigen 470,00 50 235,00 5,0 6,0 4,0 15,0 

Biologia Cel·lular, Fisio i Im. 4 cadires 464,00 25 348,00 6,0 6,0 2,5 14,5 

Genètica i Microbiologia Detecció nivell d'oxigen 1.018,48 15 865,71 7,0 6,0 1,5 14,5 

Química Inst. gasos especials 4.817,00 25 3.612,75 6,0 6,0 2,5 14,5 

Física Caseta de gasos 30.625,00 20 24.500,00 7,0 5,0 2,0 14,0 

  TOTAL  119.811,97     

 P = Prevenció        

 I = Iniciatives        

 C = Cofinançament        
 
 

PROJECTES PROPOSATS PER A LA SEVA APROVACIÓ - DOCÈNCIA 
         

Sol·licitant Demanda Total Cof. Ajut P I C T 

C - Física (Dr Suriñach) Instal·lació campana gasos 2.800,00 15 2.380,00 7,0 6,0 1,5 14,5 

C - Física (Òptica) 3 parells ulleres làser 1.130,00 15 960,50 7,0 6,0 1,5 14,5 

ETSE (Dr. Suriñach) Instal·lació vitrina gasos 3.100,00 15 2.635,00 7,0 6,0 1,5 14,5 

BC - Bioquímica Instal·lació vitrina gasos 1.800,00 10 1.620,00 7,0 6,0 1,0 14,0 

BC - Bioquímica Vitrina de gasos 6.743,00 10 6.068,70 7,0 6,0 1,0 14,0 

V - Sala necròpsies 25 pantalles facials 515,25 20 412,20 7,0 5,0 2,0 14,0 

BC - Biologia Vitrina de gasos 3.406,92 10 3.066,23 7,0 4,0 1,0 12,0 

BC - Biologia Cabina de flux laminar 3.660,96 10 3.294,86 7,0 4,0 1,0 12,0 

M - Bioquímica Sistema extracció armari 845,85 20 676,68 4,0 6,0 2,0 12,0 

M - Bioquímica Instal·lació extracció armari 1.000,00 20 800,00 4,0 6,0 2,0 12,0 

V - Anatomia Taula elevadora rodante 544,04 10 489,64 7,0 4,0 1,0 12,0 

M - Biofísica Substitució motor campana 1.076,00 5 1.022,20 7,0 3,0 0,5 10,5 

M - Biologia Cel·lular Ventilació lab. M4/012 i 013 6.953,60 5 6.605,92 7,0 3,0 0,5 10,5 

M - Fisiologia Ventilació M4/011, 003, 5 i 6 13.930,40 5 13.233,88 7,0 3,0 0,5 10,5 

BC - Biotecnologia Instal·lació extracció armari 450,00 10 405,00 5,0 4,0 1,0 10,0 

BC - Biotecnologia Oxímetre 1.069,40 10 962,46 5,0 4,0 1,0 10,0 

BC - Biotecnologia Extracció per a armari 1.691,29 10 1.522,16 5,0 4,0 1,0 10,0 

V - Bioquímica Prefiltre carbó actiu 885,25 20 708,20 4,0 4,0 2,0 10,0 

ETSE (A. Artola) Armari per a inflamables 1.974,99 15 1.678,74 4,0 4,0 1,5 9,5 

BC - Biologia Adaptació 40 becs Bunsen 3.480,00 10 3.132,00 4,0 4,0 1,0 9,0 

BC - Biologia Cubremotor campanes 1.172,90 10 1.055,61 7,0 4.0 1,0 8,0 
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Sol·lictant Demanda Total Cof. Ajut P I C T 

BC - Biotecnologia Losetes contra vessaments 403,22 10 362,90 3,0 4,0 1,0 8,0 

BC - Citologia Histologia 2 mantes ignífugues 387,88 10 349,09 3,0 4,0 1,0 8,0 

BC - Citologia Histologia 2 estacions de seguretat 448,46 10 403,61 3,0 4,0 1,0 8,0 

M - Fisiologia Autoclau 6.369,42 5 6.050,95 2,0 3,0 0,5 5,5 

  TOTAL  59.896,53     

 P = Prevenció        

 I = Iniciatives        

 C = Cofinançament        
 
 
Acord 12/2008, de 25 de setembre, pel qual s'acorda aprovar les modificacions de crèdit a 30 de juny de 
2008, que tot seguit es transcriu: 
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Acord 13/2008, de 25 de setembre, pel qual s'acorda informar favorablement del document de Línies 
generals del Pressupost de 209, i elevar la proposta al Consell de Govern. 
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I.2.3. Comissió d’Investigació 
 
Acord 29/2008, de 17 de setembre, pel qual s'acorda aprovar els criteris de priorització de les beques FI de 
la Generalitat de Catalunya, que tot seguit es transcriu: 
 

Beques predoctorals de formació d'investigadors DGR per a l'any 2009 
 
CRITERIS DE PRIORITZACIÓ  
Només podran sol·licitar beca aquells candidats amb un director de tesi vinculat a la UAB mitjançant qualsevol 
de les formes previstes en el seus estatuts (exceptuant aquells casos en que la convocatòria de la Generalitat 
així ho especifiqui) que participi en un projecte de recerca competitiu vigent i finançat, presentat a través de 
l’AID (els projectes presentats mitjançant altres centre de recerca participats per la UAB seran sotmesos a la 
consideració de la Comissió d’Investigació) com poden ser Projectes I+D+I del Ministeri, FIS, CIDE, PETRI, 
CDTI, i tots aquells que provenen de convocatòries públiques competitives i tenen finalitat de recerca o participi 
com a Investigador principal d’un projecte UE a la UAB (sempre que tingui una durada mínima d’un any a partir 
de la incorporació del candidat i que aportin recursos que garanteixin el compromís de finançament de la 
recerca del candidat). En el cas que el projecte estigui en fase de resolució, es podrà sol·licitar la beca 
condicionada a la seva concessió, sempre i quan coincideixi amb l’inici de la beca.  
 
Per a cada projecte només es podrà presentar una sol·licitud. Només excepcionalment es podrà admetre una 
segona sol·licitud de beca per als projectes que comprometin un mínim de cinc investigadors equivalents a 
dedicació completa ( 5 EDP). 
 
Les sol·licituds es limiten a una petició per cada director de tesi. Així mateix, un director de tesi no podrà tenir 
més de dos becaris vigents de convocatòries FI DGR anteriors pel mateix projecte finançat. 
 

Els candidats s'ordenaran segons una nota amb qualificació numèrica. La valoració científica del projecte 
i del grup de recerca en el qual s’integraria el beneficiari de la beca representarà el 30% de la puntuació 
final, i la valoració de l’expedient acadèmic del sol·licitant representarà l’altre 70%   

  
 a) Valoració de l’expedient acadèmic del sol·licitant (4 punts com a màxim). Es tindrà en compte 

els següents criteris:  
 
Modalitat 1: Expedient acadèmic de primer i segon cicle del estudis de llicenciatura, enginyeria, 
arquitectura superior, diplomatura o dels 240 crèdits ECTS de la persona candidata  (4 punts com a 
màxim)  
 
Modalitat 2: Expedient acadèmic de primer i segon cicle del estudis de llicenciatura, enginyeria o 
arquitectura superior del sol·licitant (4 punts com a màxim) i expedient acadèmic dels 20 crèdits de 
docència del programa de doctorat o dels 60 crèdits ECTS dels estudis de màster oficial del 
sol·licitant.(4 punts com a màxim). El percentatge corresponent a la valoració de l’expedient acadèmic 
del sol·licitant es desglossarà en el 80% de la nota de l’expedient acadèmic de primer i segon cicle del 
estudis de llicenciatura i el 20% de l’expedient acadèmic del programa de doctorat o màster oficial. 

 
Designem per x la mitjana ponderada de l’expedient acadèmic, calculada de la manera següent:  
Sumem el nombre total de matrícules d'honor (valor 4), excel·lents (valor 3), notables (valor 2) i 
aprovats (valor 1) de l’expedient i dividim aquest valor pel nombre total d’assignatures/crèdits superats 
segons procedeixi.  
 
Designem per m la mitjana de notes, fix per a cada llicenciatura/diplomatura/doctorat/màster i any i 
homogeneïtzem el valor de la nota mitjana de l'alumne entre diferents titulacions/doctorats/màster, 
assignant-li un valor  

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

 
de manera que si x val m, obtenim y=1; mentre que per a x=4 obtenim y=4.  
 
Dins de la Modalitat 1, els sis expedients amb millor nota d’expedient (igual o superior a 3,5) seran 
prioritzats en els sis primers llocs del llistat global, que s’ordenarà per la nota homologada.  

Davant la complexitat de comparar les notes dels expedients acadèmics provinents dels centres de fora 
dels sistema universitari espanyol i els provinents d'aquest sistema, es procedirà de la següent manera: 
la nota mitjana dels expedients acadèmics estrangers serà processada segons la taula d'equivalències 
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aprovada per l'AGAUR i els representants de les universitats i que es pot trobar a l'apartat IV de les 
bases d'aquesta convocatòria (RESOLUCIÓ IUE/    /2008, de          , DOGC        ).  

 b) Valoració del projecte i del grup de recerca on s’integraria el sol·licitant (3 punts com a 
màxim).  
La valoració del projecte i del grup de recerca es farà mitjançant mesures indirectes de l’activitat de 
recerca. Es tindran en compte els següents elements tant en la Modalitat 1 com en la Modalitat 2:  

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

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

 
b.2) Participar en un Grup de Recerca vigent de la Generalitat de Catalunya (SGR) (1 punt).  
 
b.3) Tenir un tram de recerca viu1 o credencial ICREA, Ramón y Cajal. (1 punt)  

 
 
 
Acord 30/2008, de 17 de setembre, 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 tot 
seguit es transcriu: 
 

Sol·licitud altes i modificacions de grups propis UAB 
 

 GRUP / ENTITAT 
ESTAT 

DEL GRUP CANVIS SOL·LICITATS 
1422 - Grup de Recerca en Música i 
Educació 

Aprovat 
02/03/06 

Afegir dos membres: Carme Carrillo (becàriaPIF) i Jéssica 
Pérez (becària PIF) 

1747 - Grup de Recerca Arqueologia de les 
Comunitats Aestatals Ibèriques i Andines - 
ACAIA 

Aprovat 
16/05/07 

INCORPORACIONS: ANDREA GONZALEZ RAMIREZ. Dep. 
Prehistoria UAB. Becaria Predoctoral MAEC-AECID; ALBA 
MASCLANS LATORRE. Dep. Prehistoria UAB. Becaria 
Introduccio Investigacio CSIC. Col·laboradora; GABRIELA 
CONTRERAS AMPUERO. Museo Nacional de Antropologia, 
Madrid. Becaria Postgrau Patrimoni Historic-Cultural 
Iberoamerica, Fundación Duques de Soria / ENDESA; 
ARTURO SAEZ SEPULVEDA. Universidad de Chile (Santiago 
de Chile). Llicenciat en Antropologia Fisica; CARMEN 
HERNANDEZ LEDESMA. Dep. Historia, Geografia i Historia 
de l´Art. Universitat Almeria. Col·laboradora; TAMARA 
DELGADO SANCHEZ. Dep. Historia, Geografia i Historia de 
l´Art. Universitat Almeria. Col·laboradora. BAIXES: - 
ISRAEL NAVARRO MAYOR; BARBARA LAPI; NICOLAU 
ESCANILLA ARTIGAS; FRANCOIS VIREBAYRE; Mª 
CONCEPCION GODOY ALLENDE; AMÉRICO SANTILLÁN 
CORNEJO. 

1517 - Grup de Recerca Investigació i 
Observatori sobre Migració i Comunicació - 
MIGRACOM 

Aprovat 
03/03/06 

Baixa a 31/12/07 de les següents persones: Maria Gutiérrez 
i Amparo Huertas Bailén 

M
O

D
IF

IC
A

C
IO

N
S

 

1502 - Grup de Recerca Llenguatge i 
Ensenyament de les Ciències - LIEC 

Aprovat 
02/03/06 

Canvi directora: Mercè Izquierdo Aymerich. Eliminació 
membres següents: Rosa M. Pujol; Carme Tomàs; Rosa M. 
Tarín; Digna Couso; Adrianna Gómez; Rosa M. Martínez. 
Eliminació de la distinció entre alumnes de doctorats i 
professors de secundària (fer una única llista). Afegir els 
següents membres: Cristian Merino; Beatriz Cantero; María 
Carolina Pipitone Vela; Regina Civil; Roser Nebot; Lizette 
Ramos Robles; Ainoa Marzàbal; Lluïsa Herrera; Montserrat 
Torremilans; Laia Torres; María Elena Casas 

                                                 
1 S’entén com a tram viu de recerca aquell que contempli l’any en curs dins del període de sis anys a partir del darrer tram 
concedit 
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Grup de Recerca d'Informació Quàntica 
(GIQ).  Dep./centre al qual està adscrit: 
Departament de Física. IP: Emili Bagan 
Capella. 

Sol·licita 
ser grup 

  

Grup de Recerca en Cèl·lules Glials i 
Neuroimmunologia. Dep/centre al qual 
està adscrit: Institut de Neurociències. IP: 
Bernardo Castellano López 

Sol·licita 
ser grup 

  

Grup de Recerca Interdisciplinar de 
Recerca Històriaca, Ambiental i Cultural 
(GIRHAC) 

Sol·licita 
ser grup 

  

A
L
T
E
S

 

Grup de Recerca d'Astropartícules 
Teòric. Dep/centre al qual està adscrit: 
Dep. Física. IP: Eduard Massó Soler 

Sol·licita 
ser grup 

  

 
 
 
Acord 31/2008, de 17 de setembre, pel qual s'acorda aprovar la proposta definitiva de priorització de les 
sol·licituds d'ajut per a estades de curta durada, que tot seguit es transcriu: 
 
 

Distribució d'estades de curta durada fora de Catalunya per a l'any 2008. 
Becaris predoctorals de la UAB. Segon termini 

 
Codi Ajut Departament Centre de destinació Import  

ESTUAB2008-009 C.Antiguitat i Edat Mitjana Osentinskij Institut Gumanitarnykh 3.088,58 € 

ESTUAB2008-010 Prehistòria Universidad Hohenheim 1.026,70 € 

ESTUAB2008-011 Antropologia Social Universidad Autònoma de Madrid 1.484,00 € 

ESTUAB2008-012 Comunicació Audiovisual Universiteit Antwerpen 995,04 € 

ESTUAB2008-013 Didàctica Exp. Musical, Plàst. I Corporal Université Catholique de Louvain 1.220,71 € 

ESTUAB2008-014 Genètica i Microbiologia University of Texas at Arlington 3.512,05 € 

ESTUAB2008-015 Química Universitat Nottingham 2.632,28 € 

    

  Total Convocatòria 13.959,36 € 
 
 
 
 
I.3. Resolucions del Rectorat 
 
Resolució del rector, de 30 de setembre de 2008, per la qual es convoquen eleccions al Claustre de la 
Universitat Autònoma de Barcelona per al dia 18 de novembre de 2008, d’acord amb el calendari electoral i la 
distribució de representants dels diferents sectors que pertoca a cada circumscripció electoral, que tot seguit es 
transcriu: 
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Calendari de les Eleccions al Claustre de la UAB 2008 
 

 
 

 
Distribució de representants dels diferents sectors que pertoca a cada circumscripció electoral  

de les Eleccions al Claustre de la UAB 2008 
 

SECTOR A  SECTOR B  SECTOR C  SECTOR D  
NOMBRE DE REPRESENTANTS A ELEGIR 
PER SECTORS  

82 27 90 30 

 

NOMBRE DE REPRESENTANTS A ELEGIR 
PER CIRCUMSCRIPCIONS  

SECTOR A  SECTOR B  SECTOR C  SECTOR D  

Personal d'administració i serveis  - - - 
FUNCIONARI 13 

LABORAL 17 
 

Escola de Postgrau - - 5 - 

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria 5 2 6 - 

Escola Universitària d'Estudis Empresarials de 
Sabadell 

2 1 4 - 
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Escola Universitària d'Informàtica de Sabadell 2 1 4 - 

Facultat de Biociències  5 2 6 - 

Facultat de Ciències 9 2 6 - 

Facultat de Ciències de la Comunicació 5 2 6 - 

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 5 2 8 - 

Facultat de Ciències de l'Educació 5 2 6 - 

Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia 3 1 4 - 

Facultat de Dret 5 2 7 - 

Facultat de Filosofia i Lletres 12 3 9 - 

Facultat de Medicina 10 4 5 - 

Facultat de Psicologia 5 1 6 - 

Facultat de Traducció i d'Interpretació 3 1 4 - 

Facultat de Veterinària 6 1 4 - 

SECTOR A: Professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat  
SECTOR B: Resta de personal acadèmic i el personal investigador en formació que exerceixi …………………funcions de 
docència 
SECTOR C: Estudiants de grau i postgrau 
SECTOR D: Personal d'administració i serveis 

 
 
II. Nomenaments i cessaments 
 
II.1. Facultats i Escoles universitàries 
 
Nomenaments 
 
Resolució del rector, d’ 1 de setembre de 2008, per la qual es nomena el senyor Daniel Casals Martorell 
coordinador d’estudis de la llicenciatura de Filologia Catalana de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució del rector, d’ 1 de setembre de 2008, per la qual es nomena el senyor Jordi Rifé Santaló 
coordinador d’estudis de la llicenciatura d’Història i Ciències de la Música de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució del rector, de 2 de setembre de 2008, per la qual es nomena el senyor Manel Vinyals Corney 
coordinador d’intercanvis de la Facultat de Ciències de la Comunicació.  
 
Resolució del rector, de 3 de setembre de 2008, per la qual es nomena el senyor Joan Bach Plaza 
coordinador d’estudis de la diplomatura d’Educació Primària de la Facultat de Ciències de l’Educació. 
 
Resolució del rector, de 4 de setembre de 2008, per la qual es nomena el senyor Xavier Bardina Simorra 
coordinador d’estudis de la diplomatura d’Estadística de la Facultat de Ciències. 
 
Resolució del rector, de 5 de setembre de 2008, per la qual es nomena el senyor David Saurí Pujol 
coordinador d’estudis de la titulació de Ciències Ambientals de la Facultat de Ciències. 
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Resolució del rector, de 5 de setembre de 2008, per la qual es nomena la senyora Elena Druguet Tantiña 
coordinadora d’estudis adjunta de la titulació de Ciències Ambientals de la Facultat de Ciències. 
 
Resolució del rector, de 29 de setembre de 2008, per la qual es nomena la senyora Josefa Soto Marata 
coordinadora d’Estudis de la Llicenciatura d’Antropologia Social i Cultural de la Facultat de Filosofia i Lletres.  
 
 
Cessaments 
 
Resolució del rector, d’1 de setembre de 2008, per la qual el senyor Francesc Foguet Boreu cessa com a 
coordinador d’estudis de la Llicenciatura de Filologia Catalana de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució del rector, d’1 de setembre de 2008, per la qual el senyor Jordi Ballester Gibert cessa com a 
coordinador de titulació de la Llicenciatura d’Història i Ciències de la Música de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució del rector, de 2 de setembre de 2008, per la qual el senyor José María Perceval Verde cessa com 
a coordinador d’intercanvis de la Facultat de Ciències de la Comunicació.  
 
Resolució del rector, de 3 de setembre de 2008, per la qual el senyor David Barba Uriach cessa com a 
coordinador d’estudis de la diplomatura d’Educació Primària de la Facultat de Ciències de l’Educació.  
 
Resolució del rector, de 4 de setembre de 2008, per la qual el senyor Pedro Puig Casado cessa com a 
coordinador d’estudis de la diplomatura d’Estadística de la Facultat de Ciències.   
 
Resolució del rector, de 5 de setembre de 2008, per la qual la senyora Jordina Belmonte Soler cessa com a 
coordinadora d’estudis de la titulació de Ciències Ambientals de la Facultat de Ciències. 
 
Resolució del rector, de 5 de setembre de 2008, per la qual el senyor David Saurí Pujol cessa com a 
coordinador d’estudis adjunt de la titulació de Ciències Ambientals de la Facultat de Ciències.   
 
Resolució del rector, de 5 de setembre de 2008, per la qual el senyor Jordi Mompart Penina cessa com a 
coordinador d’estudis adjunt de la llicenciatura de Física.   
 
Resolució del rector, de 29 de setembre de 2008, per la qual la senyora Virgínia Fons Renaudon cessa com 
a coordinadora d’Estudis de la Llicenciatura d’Antropologia Social i Cultural de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
 
II.2. Departaments 
 
Nomenaments 
 
Resolució del rector, de 2 de setembre de 2008, per la qual es nomena el senyor Marcel Nicolau Reig 
coordinador de tercer cicle del Departament de Matemàtiques. 
 
Resolució del rector, de 2 de setembre de 2008, per la qual es nomena el senyor Jordi Mompart Penina 
coordinador de tercer cicle del Departament de Física. 
 
Resolució del rector, de 2 de setembre de 2008, per la qual es nomena el senyor Albert Bramón Planas 
coordinador de programació docent del Departament de Fïsica. 
 
Resolució del rector, de 4 de setembre de 2008, per la qual es nomena el senyor Anselm Rodrigo 
Domínguez coordinador de la Unitat d’Ecologia del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i 
d’Ecologia. 
 
Resolució del rector, de 4 de setembre de 2008, per la qual es nomena el senyor Jordi Ballester Gibert 
director del Departament d’Art. 
 
Resolució del rector, de 4 de setembre de 2008, per la qual es nomena el senyor Francesc Xavier Avilés 
Puigvert director del Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular.  
 
Resolució del rector, de 5 de setembre de 2008, per la qual es nomena el senyor Lluís Ferran Toledano 
González coordinador de doctorat i vicedirector de postgrau del Departament d’Història Moderna i 
Contemporània. 
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Resolució del rector, de 5 de setembre de 2008, per la qual es nomena el senyor Pere Masqué Barri 
secretari del Departament de Física. 
 
Resolució del rector, de 15 de setembre de 2008, per la qual es nomena la senyora Melinda Dooly Owenby 
coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències 
Socials. 
 
Resolució del rector, de 15 de setembre de 2008, per la qual es nomena la senyora Virginia Unamuno 
Kaschapava secretària del Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials.  
 
Resolució del rector, de 29 de setembre de 2008, per la qual es nomena la senyora Núria Planas Raig 
coordinadora de la Unitat de Didàctica de la Matemàtica del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les 
Ciències Experimentals. 
 
Resolució del rector, de 29 de setembre de 2008, per la qual es nomena la senyora Concepció Márquez 
Bargalló coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències 
Experimentals. 
 
Resolució del rector, de 29 de setembre de 2008, per la qual es nomena el senyor Luis Gonzaga María 
Cabré Ollé secretari del Departament de Filologia Catalana. 
 
Resolució del rector, de 29 de setembre de 2008, per la qual es nomena la senyora Mercè Izquierdo 
Aymerich directora del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals. 
 
Resolució del rector, de 29 de setembre de 2008, per la qual es nomena el senyor Francesc Xavier Villalba 
Nicolàs director del Departament de Filologia Catalana.  
 
Resolució del rector, de 29 de setembre de 2008, per la qual es nomena el senyor Benjamín Oller Sales  
coordinador de Tercer Cicle del Departament de Cirurgia.  
 
Resolució del rector, de 29 de setembre de 2008, per la qual es nomena la senyora M. Eulàlia Bonet Alsina 
coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Filologia Catalana.  
 
Resolució del rector, de 30 de setembre de 2008, per la qual es nomena el senyor Manuel Sabés Xamaní 
coordinador de la Unitat de Biofísica del Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular. 
 
Resolució del rector, de 30 de setembre de 2008, per la qual es nomena la senyora Montserrat Oller Freixa 
coordinadora del Pràcticum del Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències 
Socials.  
  
Resolució del rector, de 30 de setembre de 2008, per la qual es nomena el senyor Santiago Suriñach 
Cornet coordinador d’Espais del Departament de Física. 
 
Resolució del rector, de 30 de setembre de 2008, per la qual es nomena el senyor Vicente Méndez López 
coordinador del Màster en Física Avançada i Professional del Departament de Física.  
 
 
Cessaments 
 
Resolució del rector, de 2 de setembre de 2008, per la qual el senyor Javier Rodríguez Viejo cessa com a 
coordinador de tercer cicle del Departament de Física. 
 
Resolució del rector, de 2 de setembre de 2008, per la qual el senyor José María Crespo Vicente cessa com 
a coordinador de programació docent del Departament de Física. 
 
Resolució del rector, de 2 de setembre de 2008, per la qual el senyor Juan Jesús Donaire Benito cessa com 
a coordinador de tercer cicle del Departament de Matemàtiques. 
 
Resolució del rector, de 4 de setembre de 2008, per la qual el senyor Miquel Riba Rovira cessa com a 
coordinador de la Unitat d’Ecologia del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia. 
 
Resolució del rector, de 4 de setembre de 2008, per la qual el senyor Lluís Ferran Toledano González  
cessa com a vicedirector de Recerca i Economia del Departament d’Història Moderna i Contemporània. 
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Resolució del rector, de 4 de setembre de 2008, per la qual el senyor José Aguilera Ávila  cessa com a 
director del Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular. 
 
Resolució del rector, de 4 de setembre de 2008, per la qual la senyora M. Luisa Melero Moneo cessa com a 
directora del Departament d’Art.  
 
Resolució del rector, de 5 de setembre de 2008, per la qual el senyor Joan Costa Quintana cessa com a 
secretari del Departament de Física.  
 
Resolució del rector, de 15 de setembre de 2008, per la qual el senyor Alejandro Andreassi Cieri cessa 
com a coordinador de Tercer Cicle del Departament d’Història Moderna i Contemporània.  
 
Resolució del rector, de 15 de setembre de 2008, per la qual la senyora Cristina Escobar Urmeneta cessa 
com a coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les 
Ciències Socials.  
 
Resolució del rector, de 15 de setembre de 2008, per la qual la senyora Montserrat Correig Blanchar cessa 
com a Secretària del Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials.   
 
Resolució del rector, de 29 de setembre de 2008, per la qual la senyora M. Núria Gorgorió Solà cessa com 
a directora del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals.   
 
Resolució del rector, de 29 de setembre de 2008, per la qual el senyor Josep Pujol Gómez cessa com a 
director del Departament de Filologia Catalana. 
 
Resolució del rector, de 29 de setembre de 2008, per la qual el senyor Jaume Solà Pujols cessa com a 
secretari del Departament de Filologia Catalana.  
 
Resolució del rector, de 29 de setembre de 2008, per la qual el senyor Josep Maria Fortuny Aymeni cessa 
com a coordinador de Tercer Cicle del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències 
Experimentals.   
 
Resolució del rector, de 29 de setembre de 2008, per la qual el senyor Francisco Javier Valls Aubert cessa 
com a coordinador de la Unitat de Didàctica de la Matemàtica del Departament de Didàctica de la Matemàtica i 
de les Ciències Experimentals.  
 
Resolució del rector, de 29 de setembre de 2008, per la qual el senyor Antoni Navarro Quilis cessa com a 
coordinador de Tercer Cicle del Departament de Cirurgia. 
 
Resolució del rector, de 29 de setembre de 2008, per la qual el senyor Víctor Martínez Gil cessa com a 
coordinador de Tercer Cicle del Departament de Filologia Catalana. 
 
Resolució del rector, de 30 de setembre de 2008, per la qual la senyora Cecilia Llobet Roig cessa com a 
coordinadora del Pràcticum del Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències 
Socials.  
 
Resolució del rector, de 30 de setembre de 2008, per la qual la senyora Maria Duñach Masjuan cessa com 
a coordinadora de la Unitat de Biofísica del Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular.  
 
 
 
II.3. Instituts universitaris 
 
Nomenaments 
 
Resolució del rector, de 15 de setembre de 2008, per la qual es nomena el senyor Francesc Costa Roca 
secretari tècnic de l’Institut de Ciències de l’Educació. 
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II.4. Institucionals 
 
Nomenaments 
 
Resolució del rector, de 10 de setembre de 2008, per la qual es nomena el senyor Carles Rubio García 
director de l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià. 
 
Resolució del rector, de 17 de setembre de 2008, per la qual es nomena el senyor Jaume Moncasi Solsona 
coordinador per a les relacions amb l’ensenyament secundari. 
 
 
Cessaments 
 
Resolució del rector, de 17 de setembre de 2008, per la qual el senyor Jaume Aulet Amela cessa com a 
coordinador per a les relacions amb l’ensenyament secundari. 
 
 
III. Convenis 
 
III.1. Marcs de col·laboració 
 
Conveni de 31 de juliol de 2008 entre la UAB i ESPM-Escola Superior de Propaganda e Marketing de São 
Paulo, Brasil, per a la col·laboració en les aspectes institucionals, acadèmics, d'investigació i d'intercanvi. 
 
Conveni d’1 de setembre de 2008 entre la UAB i la Universitat de Barcelona (UB), per a la col·laboració en 
el desenvolupament formatiu que s'integra en el màster universitari en Salut Internacional. 
 
Conveni d’1 de setembre de 2008 entre la UAB i la Universitat de Barcelona (UB), per a la ccol·laboració en 
el desenvolupament formatiu que s'integra en el màster universitari en Filosofia Analítica. 
 
Conveni de 3 de setembre de 2008 entre la UAB, el Departament de la Vicepresidència de la Generalitat de 
Catalunya i l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), per a cooperar i unir esforços amb l'objectiu de 
celebrar del 19 al 24 de juliol de 2010 a Barcelona el congrés mundial Worls Congress for Middle Eastern 
Studies (WOCMES) i participar en el desenvolupament conceptual i l'organització de l'esmentat Congrés. 
 
 
III.2. Específics 
 
Conveni d’1 d’octubre de 2007 entre la UAB, la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Pompeu Fabra 
(UPF), per  a la realització conjunta del Màster en Gestió Pública. 
 
Conveni d’1 d’octubre de 2007 entre la UAB, el Centre Nacional de Microelectrònica, l’Institut Català de 
Nanotecnologia, el Centre d'Investigació en Nanociència i Nanotecnologia i l’Institut de Ciència de Materials de 
Barcelona, per  a la realització conjunta del màster oficial en Nanotecnologia. 
 
Conveni 3 de desembre de 2007 entre la UAB, la Universitat de Girona (UdG), la Universitat de Lleida (UdL), 
la Universitat Rovira i Virgili (URV), la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Universitat de Barcelona (UB), per  a 
la realització conjunta del Màster Interuniversitari en Joventut i Societat. 
 
Addenda de 21 de febrer de 2008 entre la UAB i la Fundació Privada Rinaldi al conveni de col·laboració, 
signat en data 25 de maig de 1999 per a establir el funcionament de l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià. 
Organització dels estudis de postgrau "Màster en Direcció d'Empreses Industrials". 
 
Conveni de 18 d’abril de 2008 entre la UAB i la Universidad de la Laguna, per a establir les relacions de 
col·laboració necessàries, a través de la secció de la UAB de l'Instituto Universitari d'Estudis del Pròxim Orient 
Antic, que possibilitin l'intercanvi de docents i estudiants en el marc del doctorat en egiptologia de la UAB. 
 
Addenda de 22 d’abril de 2008 entre la UAB, la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Pompeu Fabra 
(UPF), la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Universitat de Girona (UdG) per prorrogar el conveni de 
col·laboració per a la realització conjunta del Màster Oficial Ciència Cognitiva i Llenguatge subscrit en data 18 
de novembre de 2006, per al curs 2008-2009.  
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Annex de 24 d’abril de 2008 entre la UAB i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) al conveni 
de 14 de novembre de 2006 per a la realització d'accions formatives en matèria de dret local. Organització del 
curs: Jornades sobre les principals novetats a la contractació administrativa local els dies 5 de maig i 19 de 
setembre de 2008. 
 
Conveni de 15 de maig de 2008 entre la UAB i el Departament d'Interior, Relacions Institucionals i 
Participació (DIREP), per  a la realització del seminari Drets Humans i Justícia Transicional. 
 
Annex de 23 de maig de 2008 entre la UAB i la Fundació Aula d'Alts Estudis Electes (FAAEE) al conveni de 5 
de setembre de 2007 per a la realització d'accions formatives per als càrrecs electes locals. Organització del 
Curs introductori al Dret Urbanístic de Catalunya els dies  9 i 10 de maig de 2008. 
 
Conveni de 5 de juny de 2008 entre la UAB, la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Pompeu Fabra 
(UPF), per a la realització conjunta del Màster d'Estudis Llatinoamericans. 
 
Conveni d’11 de juny de 2008 entre la UAB i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, per  
a promoure l'intercanvi de professorat universitari i no universitari. 
 
Conveni de 15 de juny de 2008 entre la UAB, la Fundació Doctor Robert (FDR) i el Banc de Sang i de Teixits  
(BST), per  a la creació de la Càtedra de Medicina Transfusional i Teràpia Cel·lular i Tissular. 
 
Conveni de 18 de juny de 2008 entre la UAB i el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco per a la 
renovació del conveni signat en data 13 de desembre de 2006, per a impulsar els estudis d'euskera i cultura 
basca. 
 
Addenda de 30 de juny de 2008 entre la UAB i l’Institut d'Estudis Catalans (IEC) per prorrogar el conveni de 
col·laboració en matèria de gestió acadèmica subscrit en data 4 de juliol de 1997, per al curs 2008-2009.  
 
Addenda de 30 de juny de 2008 entre la UAB i la Societat Privada Municipal Barcelona Activa SA per 
prorrogar el conveni signat en data 30 de novembre de 2004, pel disseny, implementació i difusió d'accions de 
divulgació i capacitació digital en el marc del projecte Cibernàrium. Actuacions corresponents al període de juliol 
a desembre de 2008. 
 
Conveni de 9 de juliol de 2008 entre la UAB i l’Institut Menorquí d'Estudis, per col·laborar, mitjançant el 
Servei d'Arxius de Ciència, en les tasques de conservació, catalogació i difusió del fons Joan Joaquim Rodríguez 
Femenias, Josep M. Jansà, M. Àngels Cardona i José Luis Amorós. 
 
Conveni d’11 de juliol de 2008 entre la UAB i l’Univeritsité de Montperllier 1, França, per a la realització del 
Projecte Erasmus Mundus: European Universities' Internacional Services in the Erasmus Mundus Framework 
(EMIS). 
 
Annex de 15 de juliol de 2008 entre la UAB i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) al 
conveni de 14 de novembre de 2006 per a la realització d'accions formatives en matèria de dret local. 
Organització del Curs bàsic de règim jurídic i procediment administratiu a les Administracions Locals els dies 6, 
12, 20 i 27 d'octubre i 10 de novembre de 2008. 
 
Conveni de 16 de juliol de 2008 entre la UAB i l’Asociación de Televisión Educativa Cultural (ATEI), per a la 
col·laboració en els aspectes d'iniciativa d'investigacions, producció i difusió del coneixement i ensenyament en 
matèria de Televisió Educativa Cultural. 
 
Conveni de 18 de juliol de 2008 entre la UAB, l’Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona i la Universitat 
de Barcelona (UB), per donar suport al màster oficial en Educació de les persones adultes que organitzen la 
UAB i la UB. 
 
Conveni de 23 de juliol de 2008 entre la UAB i la Fundació Josep Irla, per a col·laborar en els aspectes de 
coneixement històric i de divulgació cultural en matèria de recerca amb la finalitat de dur a terme determinades 
actuacions de difusió i formació sobre el coneixement del periodisme contemporani al conjunt de la societat. 
 
Conveni de 25 de juliol de 2008 entre la UAB, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Montcada i Reixac, 
per al desenvolupament de les pràctiques en investigacions amb metodologies participatives en el marc del 
Màster Oficial "Participació i Polítiques Locals" edició 2007-2009, per al projecte: Participació de les AMPAS en 
el PEC. 
 



BOUAB Núm. 55         Setembre del 2008 

 
 

_____________________________________________________ 19

Conveni de 25 de juliol de 2008 entre la UAB, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d'Arenys de Mar, per 
al desenvolupament de les pràctiques en investigacions amb metodologies participatives en el marc del Màster 
Oficial "Participació i Polítiques Locals" edició 2007-2009, per al projecte: Pla de Participació. 
 
Conveni de 25 de juliol de 2008 entre la UAB, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès, per al desenvolupament de les pràctiques en investigacions amb metodologies participatives en el marc 
del Màster Oficial "Participació i Polítiques Locals" edició 2007-2009, per al projecte: Proposta de procés 
participatiu al barri de Montflorit. 
 
Addenda de 31 de juliol de 2008 entre la UAB, l’Institut d'Estudis Catalans (IEC) i el Departament de Cultura 
i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya al conveni de col·laboració de 31 de juliol de 2007 per 
a la realització del Projecte "Servei d'Arxius de Ciència" per a la localització, recuperació, descripció i difusió del 
patrimoni documental que han generat els científics i les institucions científiques a les terres de llengua catalana 
o de llengua catalana fora de Catalunya. 
 
Conveni d’1 de setembre de 2008 entre la UAB i la Diputació de Barcelona, pel manteniment de 
l'Observatori de la Comunicació Local (OCL), a través de l'Institut de la Comunicació (InCom) de la UAB. 
 
Conveni de 18 de setembre de 2008 entre la UAB i Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats 
(ICREA), per a l’adhesió de la UAB al Programa ICREA Acadèmica. 
 
Conveni de 18 de setembre de 2008 entre la UAB i l’Institut Botànic de Barcelona del Consell Superior 
d'Investigacions Científiques (CSIC), per a la cessió, per part de la UAB, de material científic i informàtic a 
l'Institut. 
 
 
IV. Convocatòries i resolucions de places 
 
IV.1. Personal d’administració i serveis 
 
Convocatòries 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, d’1 de setembre de 2008, per 
la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’auxiliar de serveis, amb destinació a la 
Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General de l’Administració de Ciències de la Comunicació.  
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, d’1 de setembre de 2008, per 
la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir les deu places d’administratiu/iva d’intercanvis, amb 
destinació a les gestions acadèmiques que es detallen a continuació: 
 

 

Plaça Destinació 

A Facultat de Medicina 

B Facultat de Dret 

C Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 

D Facultat de Psicologia 

E Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 

F Facultat de Veterinària 

G Facultat de Biociències 

H Facultat de Ciències 

I Facultat de Traducció i Interpretació 

J Facultat de Ciències de l’Educació 
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Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 2 de setembre de 2008, 
per la qual s’anuncia una concurrència per a cobrir una plaça d’administratiu/iva, amb destinació a l’Àrea 
d’Afers Acadèmics. 
 
Resolució del rector, de 4 de setembre de 2008, per la qual es convoca una plaça per a accedir a l’escala 
de gestió (subgrup A2) pel sistema de concurs (DOGC núm. 5218,, de 18 de setembre de 2008). 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 4 de setembre de 2008, 
per la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de gestor/a, amb destinació a la Unitat de 
Contractació Administrativa de la Vicegerència d’Economia. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 4 de setembre de 2008, 
per la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’administratiu/iva, amb destinació a 
l’Escola de Postgrau. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 8 de setembre de 2008, 
per la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’administratiu/iva, amb destinació a la 
Gestió Econòmica de l’Administració de Centre de Lletres i de Psicologia. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 9 de setembre de 2008, 
per la qual s’anuncia una convocatòria pública per a cobrir les dues places de tècnic/a especialista de projectes i 
plataformes per a la docència que es detallen a continuació: 
 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 18 de setembre de 2008, 
per la qual s’anuncia una concurrència per a cobrir les cinc places d’administratiu/iva que es detallen a 
continuació: 
 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 18 de setembre de 2008, 
per la qual s’anuncia una concurrència per a cobrir les cinc places d’auxiliar administratiu/iva que es detallen a 
continuació: 
 

 
Resolució del gerent, de 19 de setembre de 2008, per la qual s’anuncia una convocatòria pública per a 
cobrir una plaça d’administrador/a de Centre, amb destinació a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 22 de setembre de 2008, 
per la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’administratiu/iva, amb destinació a la 
Gestió Econòmica de l’Administració de Centre de Ciències i de Biociències. 
 

Plaça Destinació 

A Desenvolupant i Projectes Estratègics – Oficina Autònoma Interactiva Docent 

B Desenvolupant i Projectes Estratègics – Oficina Autònoma Interactiva Docent 

Plaça Destinació 

A Biblioteques de Ciències Socials 

B Departament de Química – Administració de Centre de Ciències i de Biociències 

C Departament de Matemàtiques -  Administració de Centre de Ciències i de Biociències 

D Unitat Tècnica i de Projectes – Serveis de Biblioteques 

E Oficina de Treball Campus 

Plaça Destinació 

A Departament de Bioquímica i Biologia Molecular – Facultat de Veterinària 

B Oficina de Treball de Campus 
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Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 22 de setembre de 2008, 
per la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’administratiu/iva, amb destinació a la 
Biblioteca de Veterinària de l’Administració de Centre de Veterinària. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 26 de setembre de 2008, 
per la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir les quatre places d’auxiliar administratiu/iva 
d’intercanvis, amb destinació a les gestions acadèmiques que es detallen a continuació: 
 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 29 de setembre de 2008, 
per la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de lletrat/ada, amb destinació al Gabinet 
Jurídic. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 29 de setembre de 2008, 
per la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’auxiliar de serveis, amb destinació a la 
Biblioteca Universitària de Sabadell de l’Administració de Centre d’Empresarials i Informàtica de Sabadell. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 29 de setembre de 2008, 
per la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’adjunt/a al cap de suport logístic i punt 
d’informació, amb destinació a l’Administració de Centre de Medicina. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 30 de setembre de 2008, 
per la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir les tres places de d’auxiliar administratiu/iva que es 
detallen a continuació: 
 

 
 
Resolucions 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 5 de setembre de 2008, 
per la qual s’atorga a la senyora Pilar López Sánchez la plaça d’administrativa, amb destinació a la Gestió 
Econòmica de l’Administració de Centre de Ciències Econòmiques i Empresarial, de Dret i de Ciències Polítiques 
i de Sociologia.. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 8 de setembre de 2008, 
per la qual es declara desert el concurs intern per a cobrir dues places de tècnic/a especialista de projectes de 
plataformes per a la docència, amb destinació a Desenvolupament i Projectes Estratègics de l’Oficina Autònoma 
Interactiva Docent. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 9 de setembre de 2008, 
per la qual s’atorga a la senyora Antònia Romero Prieto la plaça d’auxiliar administrativa, amb destinació al 
Departament de Química de l’Administració de Ciències i de Biociències. Es declaren desertes la resta de les 
places convocades en la resolució de 23 de juliol de 2008. 
 
Resolució del rector, de 10 de setembre de 2008, per la qual es fa públic del nomenament de les persones 
que han superar les diferents fases de les proves selectives d’accés a l’escala de gestió (subgrup A2), que es 
detallen a continuació: 
 

Plaça Destinació 

A Facultat de Dret 

B Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 

C Facultat de Traducció i d’Interpretació 

D Facultat de Ciències de l’Educació 

Plaça Destinació 

A Biblioteca de Ciències Socials 

B Departament de Química – Administració de Centre de Ciències i de Biociències 

C Departament de Matemàtiques -  Administració de Centre de Ciències i de Biociències 
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Senyor Josep Franquesa Sobrino.  
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 10 de setembre de 2008, 
per la qual s’atorga a la senyora Concepció Palazón Aviñó la plaça d’administrativa, amb destinació a l’Àrea 
d’Afers Acadèmics. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 10 de setembre de 2008, 
per la qual s’atorga al senyor José Miguel Nanclares Correa la plaça d’auxiliar de serveis, amb destinació a la 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. 
 
Resolució del gerent, de 15 de setembre de 2008, per la qual es destina amb caràcter provisional i amb 
efectes de dia 21 de juliol de 2008 la senyora Josepa Blaya Valverde al Gabinet del Rectorat per tal de posar en 
marxa i gestionar, amb coordinació amb la Fundació Autònoma Solidària, el programa Immigració i Universitat.  
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 16 de setembre de 2008, 
per la qual es declara desert el concurs intern per a cobrir la plaça de gestor/a amb destinació a la Unitat de 
Contractació Administrativa. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 16 de setembre de 2008, 
per la qual s’atorga a la senyora Núria Serra Jorba la plaça d’auxiliar de serveis, amb destinació a la Biblioteca 
de Comunicació i Hemeroteca General de l’Administració de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 16 de setembre de 2008, 
per la qual s’anuncia el resultat del concurs intern per a cobrir una plaça de responsable d’atenció als usuaris de 
dades, amb destinació a la direcció de l’Oficina de Gestió de la Informació i de la Documentació, 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, de 16 de setembre de 2008, 
per la qual s’atorga a la senyora Dolors Vior Ortiz la plaça d’administrativa, amb destinació a la Biblioteca de 
Veterinària de l’Administració de Centre de Veterinària. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 17 de setembre de 2008, 
per la qual s’atorga a la senyora M. Antònia Casals Sampons la plaça d’administrativa d’afers acadèmics, amb 
destinació a la 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 18 de setembre de 2008, 
per la qual s’atorga al senyor Miguel Ángel Linares Capel la plaça d’auxiliar de cap de premsa, amb destinació a 
l’Àrea de Comunicació i Promoció. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 19 de setembre de 2008, 
per la qual s’atorga al senyor Jordi Villa Cárdenas la plaça d’administratiu, amb destinació a l’Escola de 
Postgrau. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 25 de setembre de 2008, 
per la qual s’anuncia el resultat de la convocatòria interna per a cobrir les deu places d’administratiu/iva 
d’intercanvis que es detallen a continuació: 
 

 

Plaça Destinació Adjudicació 

A Facultat de Medicina Senyora Montserrat Gavin Carmona 

B Facultat de Dret Desert 

C Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials Senyora Yolanda Roche Gutiérrez 

D Facultat de Psicologia Senyora M. Dolores Caballero Romero 

E Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Desert 
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Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 29 de setembre de 2008, 
per la qual s’anuncia el resultat del procés de 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 30 de setembre de 2008, 
per la qual s’anuncia el resultat del procés de concurrència per a cobrir les dues places d’auxiliar 
administratiu/iva que es detallen a continuació 
 

 
 
V. Disposicions d’interès per a la UAB 
 
V.1. Estatals 
 
Resolució de 22 d'agost de 2008, de la Secretaria d'Estat d'Universitats, per la qual es concedeixen 
ajudes predoctorals de formació de personal investigador, en la seva convocatòria 2008, i per la qual 
s'actualitzen les dotacions de les ajudes vigents, concedides a l'empara de convocatòries anteriors (BOE núm. 
215, de 5 de setembre de 2008). 
 
Resolució de 5 d'agost de 2008, de la Secretaria d'Estat d'Universitats, per la qual es concedeix el 
trasllat temporal a un centre en l'estranger al personal investigador en formació de beca o contracte en 
pràctiques, del programa nacional de formació de professorat universitari (BOE núm. 216, de 6 de setembre de 
2008). 
 
Resolució de 18 d'agost de 2008, de la Secretaria d'Estat d'Universitats, per la qual es convoquen 
ajudes dirigides a facilitar la mobilitat de professors visitants i d'estudiants en programes de doctorat que hagin 
obtingut l'Esment de Qualitat i per a l'Esment Europeu en el títol de doctor (BOE núm. 216, de 6 de setembre 
de 2008). 
 
Ordre 2568/2008, de 1 de setembre del Ministeri de Ciència i Innovació, per la qual es convoquen els 
Premis Nacionals d'Investigació corresponents a l'any 2008 (BOE núm. 220, d’11 de setembre de 2008). 
 
 

Plaça Destinació Adjudicació 

F Facultat de Veterinària Senyor Francisco Carreño Mondéjar 

G Facultat de Biociències Senyor Jordi Isern Alibrd 

H Facultat de Ciències Senyor Lluís Trulls Prarols 

I Facultat de Traducció i Interpretació Desert 

J Facultat de Ciències de l’Educació Desert 

Plaça Destinació Adjudicació 

A Biblioteca de Ciències Socials Desert 

B 
Departament de Química – Administració de Centre de 
Ciències i de Biociències 

Desert 

C 
Departament de Matemàtiques -  Administració de Centre de 
Ciències i de Biociències 

Desert 

D Unitat Tècnica i de Projectes – Serveis de Biblioteques Senyora Montserrat Andreu Camps 

E Oficina de Treball Campus Senyor Daniel Pérez Mas 

Plaça Destinació Adjudicació 

A 
Departament de Bioquímica i Biologia Molecular – Facultat de 
Veterinària 

Senyora Elena Garcia Serrano 

B Oficina de Treball de Campus Senyora Sarai Luzón Aguilar 
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Resolució de 11 de setembre de 2008, de la Sotssecretaria del Ministeri d’Administracions 
Públiques, per la qual s'inclou en el registre electrònic del departament el tràmit de liquidació de les taxes amb 
codi 057 «Taxa per serveis sanitaris», codi 059 «Taxa per expedició de títols i diplomes acadèmics, docents i 
professionals» i codi 061 «Taxa per prestació de serveis i actuacions per l'administració en matèria d'ordenació 
dels transports terrestres per carretera», gestionades pel ministeri d'Administracions Públiques (BOE núm. 216, 
de 6 de setembre de 2008). 
 
Reial decret 1431/2008, de 29 d'agost, pel qual es modifiquen determinades disposicions reglamentàries 
en matèria de propietat industrial (BOE núm. 223, de 15 de setembre de 2008). 
 
Resolució de 1 de setembre de 2008, de l'Agència Estatal de Meteorologia, per la qual es convoquen 
beques de formació de postgraduats relacionades amb les activitats de l'Agència per als exercicis pressupostaris 
de 2008-2009 (BOE núm. 223, de 15 de setembre de 2008). 
 
Resolució de 2 de setembre de 2008, de la Secretaria General Tècnica, per la qual es publica el Conveni 
de col·laboració entre l'Institut de la Dona i la Comunitat Autònoma de Catalunya, sobre cooperació en 
programes i actuacions dirigits específicament a les dones (BOE núm. 224, de 16 de setembre de 2008) 
 
Resolució de 3 de setembre de 2008, de la Secretaria d'Estat d'Educació i Formació, per la qual es 
convoquen ajudes per a participar en cursos d'immersió en llengua anglesa organitzats per la Universitat 
Internacional Menéndez Pelayo (BOE núm. 226, de 18 de setembre de 2008). 
 
Resolució de 1 de setembre de 2008, de l'Agència Estatal de Meteorologia, per la qual es convoquen 
beques de pagament de la quota de matrícula per a la realització d'un curso Magíster en Riscos Climàtics i 
Impacte Ambiental, impartit per la Universitad Complutense de Madrid, en col·laboració amb l'Agència Estatal 
de Meteorologia durant el curs acadèmic 2008-2009 (BOE núm. 226, de 18 de setembre de 2008). 
 
Resolució de 31 de juliol de 2008, de la Secretaria d'Estat d'Investigació, per la qual es publica el Pla i 
Programa Conjunt pel qual s'estableixen bases generals de col·laboració entre l'Administració General de l'Estat 
i les Administracions de les Comunitats Autònomes per a l'execució de la política de ciència i tecnologia (BOE 
núm. 226, de 18 de setembre de 2008). 
 
Ordre CIN/2657/2008, de 18 de setembre del Ministeri de Ciència i Innovació, per la qual es regula el 
procediment administratiu per a l'avaluació de l'activitat investigadora del personal investigador en formació 
(BOE núm. 229, de 22 de setembre de 2008). 
 
Resolució de 22 de setembre de 2008, de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la 
Societat de la Informació, per la qual s'efectua la convocatòria 2/2008, per a la concessió d'ajudes per a la 
realització de projectes i accions de l'Acció Estratègica de Telecomunicacions i Societat de la Informació dintre 
del Pla Nacional d'Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica 2008-2011, en l'àrea 
temàtica dels continguts digitals (BOE núm. 231, de 24 de setembre de 2008). 
 
Resolució de 4 de setembre de 2008, de l'Institut Nacional d'Administració Pública, per la qual es 
convoca el VIII Premi per a treballs d'estudi i investigació sobre l'Administració Local (BOE núm. 231, de 24 de 
setembre de 2008). 
 
Reial decret 1509/2008, de 12 de setembre, pel qual es regula el Registre d'Universitats, Centres i Títols 
(BOE núm. 232, de 25 de setembre de 2008). 
 
Resolució de 4 de setembre de 2008, de l'Institut Nacional d'Administració Pública, per la qual es 
convoca el VIII Premi per a treballs d'estudi i investigació sobre les Administracions Públiques Iberoamericanes 
(BOE núm. 232, de 25 de setembre de 2008). 
 
Resolució de 24 de setembre de 2008, de la Secretaria d'Estat d'Universitats, per la qual es publica 
l'Acord de Consell de Ministres de 29 d'agost de 2008, pel qual s'establix el caràcter oficial de determinats títols 
de Grau i la seva inscripció en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (BOE núm. 233, de 26 de setembre de 
2008). 
 
Resolució 3 de setembre de 2008, de la Secretaria General del Consell de Coordinació Universitària, 
per la qual es publiquen els nombres de registre de personal de diversos professors pertanyents a cossos 
docents universitaris (BOE núm. 235, de 29 de setembre de 2008). 
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Ordre CIN/2708/2008, de 24 de setembre del Ministeri de Ciència i Innovació, de bases reguladores 
de l'aportació complementària a les Universitats i institucions d'Ensenyament Superior per al desenvolupament 
del programa «Erasmus» (BOE núm. 235, de 29 de setembre de 2008). 
 
Anunci de la Comunitat Autònoma de Catalunya,del Departament d'Economia i Finances, Direcció 
general d'Energia i Mines d'informació pública sobre l'autorització administrativa, la declaració d'utilitat 
pública i l'aprovació del projecte d'execució de la xarxa de distribució de gas natural al Centre Direccional, en el 
terme municipal de Cerdanyola del Vallès (expedient 00026442/08) (BOE núm. 235, de 29 de setembre de 
2008). 
 
 
V.2. Autonòmiques 
 
Resolució, de 8 d'agost, 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 destinats a universitats i centres de recerca per a 
la formació i contractació de personal investigador novell per a l'any 2009 (FI-DGR)(DOGC núm. 5208, de 3 de 
setembre de 2008). 
 
Resolució, de 8 d'agost de l’ Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, per la qual s'aproven 
les bases i s'obre la convocatòria de renovació excepcional de beques i ajuts destinats a les universitats i 
centres de recerca per contractar personal investigador novell per a la seva incorporació laboral en el món de la 
recerca, per a l'any 2009 (FIR-DGR) (DOGC núm. 5208, de 3 de setembre de 2008). 
 
Ordre IUE/378/2008, de 25 de juliol, del Departament d’Iinnovació, Universitats i Empresa, per la 
qual es revoca l'adscripció de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Agrícola de Barcelona per integrar-se a 
la Universitat Politècnica de Catalunya, amb la denominació d'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona, i se 
n'autoritza el canvi d'emplaçament (DOGC núm. 5211, de 8 de setembre de 2008). 
 
Reial Decret de 1385/2008, d'1 d'agost, de traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la 
Generalitat de Catalunya en matèria de comunicacions electròniques (DOGC núm. 5214, de 12 de setembre de 
2008). 
 
Reial Decret 1386/2008, d'1 d'agost, d'ampliació de mitjans patrimonials adscrits als serveis traspassats a 
la Generalitat de Catalunya pel Reial Decret 2646/1985, de 27 de desembre, en matèria d'obres hidràuliques 
(reutilització de l'efluent de l'estació depuradora d'aigües residuals del Baix Llobregat) (DOGC núm. 5214, de 12 
de setembre de 2008). 
 
Reial Decret 1387/2008, d'1 d'agost, sobre ampliació de funcions i serveis traspassats a la Generalitat de 
Catalunya pel Reial Decret 1404/2007, de 29 d'octubre, en matèria d'ordenació i gestió del litoral (DOGC núm. 
5214, de 12 de setembre de 2008). 
 
Reial Decret 1388/2008, d'1 d'agost, sobre l'ampliació de funcions i serveis traspassats a la Generalitat de 
Catalunya pel Reial Decret 2809/1980, de 3 d'octubre, en matèria d'ensenyament: homologació i convalidació 
de títols i estudis estrangers en ensenyaments no universitaris (DOGC núm. 5214, de 12 de setembre de 
2008).  
 
Reial Decret 1389/2008, d'1 d'agost, pel qual s'amplien els mitjans traspassats a la Generalitat de 
Catalunya pel Reial Decret 966/1990, de 20 de juliol, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics al 
servei de l'Administració de justícia (DOGC núm. 5214, de 12 de setembre de 2008). 
 
Decret 184/2008, de 9 de setembre, del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, de 
concessió de les distincions Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària (DOGC núm. 5216, de 16 de 
setembre de 2008). 
 
Resolució IUE/2755/2008, d'1 d'agost, del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, per la 
qual es fa pública la designació dels membres dels consells socials de les set universitats públiques de 
Catalunya en representació de les organitzacions empresarials legalment constituïdes de més implantació 
(DOGC núm. 5216, de 16 de setembre de 2008). 
 
Anunci de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, sobre publicació de la convocatòria del 
Programa ICREA Acadèmia 2008 (DOGC núm. 5216, de 16 de setembre de 2008). 
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Decret 187/2008, de 16 de setembre, del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, de 
cessament del senyor Antoni Serra i Ramoneda com a president de l'Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya (DOGC núm. 5218, de 18 de setembre de 2008). 
 
Decret 188/2008, de 16 de setembre, del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, de 
nomenament del senyor Joaquim Prats Cuevas com a president de l'Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya (DOGC núm. 5218, de 18 de setembre de 2008). 
 
Correcció d’errades a la Resolució IUE/2441/2008, de 21 de juliol, del Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa, per la qual s'aproven les bases i s'obre la tercera edició del premi al millor cartell i 
tríptic per difondre els ajuts de mobilitat internacional de l'estudiantat amb reconeixement acadèmic de les 
universitats o de centres d'estudis superiors d'ensenyaments artístics de Catalunya per al curs 2009-2010 (PDM 
2008) (DOGC núm. 5186, pàg. 60367, d'1.8.2008) (DOGC núm. 5223, de 26 de setembre de 2008). 
 
Resolució IUE/2870/2008, de 8 de setembre, del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, 
per la qual es fa públic el calendari d'inscripció i realització de les proves d'accés a la universitat per a més 
grans de 25 anys per a la convocatòria de l'any 2009 (DOGC núm. 5225, de 30 de setembre de 2008). 
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