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I. Disposicions generals i acords 
 
I.1. Consell Social 
 
Acord 7/2009, de 29 de juny, pel qual s’aprova, en els termes que estableix la LUC en l’article 89 apartat e), 
la liquidació del pressupost i l’informe de gestió de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2008, 
d’acord amb el que consta en el document PLE 2/06-2009. 
 
Acord 8/2009, de 29 de juny, per la qual s’acorda: 

1. Aprovar la cessió d’ús d’espais de la primera planta de la Torre “Vila Puig” com a seu de l’Associació 
d’Amics de la UAB, per un termini de dos anys, prorrogable per períodes igual successius, fins al límit 
legal establert, d’acord amb el que consta en el document PLE 3/06-2009. 

2. Autoritzar a la rectora o persona en qui delegui, perquè realitzi els actes que siguin necessaris i 
formalitzi els documents que siguin pertinents per tal de fer efectiu el que disposa aquest acord. 

 
Acord 9/2009, de 29 de juny , per la qual s’acorda: 

1. Aprovar la creació per al curs 2010/2011, del títol de Grau de Ciències Ambientals i la seva adscripció a 
la Facultat de Ciències de la UAB, d’acord amb el que consta en el document PLE 4/06-2009. 

2. Aprovar la creació per al curs 2010/2011, del títol de Grau d’Estadística Aplicada i la seva adscripció a 
la Facultat de Ciències de la UAB, d’acord amb el que consta en el document PLE 5/06-2009. 

3. Aprovar la creació per al curs 2010/2011, del títol de Grau de Nanociència i nanotecnologia i la seva 
adscripció a la Facultat de Ciències de la UAB, d’acord amb el que consta en el document PLE 6/06-
2009. 

4. Aprovar la creació per al curs 2010/2011, del títol de Grau d’Infomàtica i serveis i la seva adscripció a 
l’Escola Universitària d’Informàtica “Tomàs Cerdà”, d’acord amb el que consta en el document PLE 
7/06-2009. 

5. Aprovar la creació per al curs 2010/2011, del títol de Grau de Veterinària i la seva adscripció a la 
Facultat de Veterinària de la UAB, d’acord amb el que consta en el document PLE 8/06-2009. 

 
Acord 10/2009, de 29 de juny, pel qual s’aprova l’adscripció a la UAB d’EINA, Centre Universitari de Disseny 
i Art. 
 
Acord 11/2009, de 29 de juny, pel qual s’aprova la modificació de la denominació de l’Escola Universitària 
d’Estudis Empresarials de Manresa, adscrita a la UAB, per la d’Escola Universitària de Ciències Social, d’acord 
amb el que consta en el document PLE 9/06-2009.s. 
 
Acord 12/2009, de 29 de juny, pel qual s’aprova, amb caràcter excepcional i irrepetible, que se li concedeixi 
al senyor Juan Delgado Ramírez, personal funcionari d’administració i serveis de la UAB, una gratificació 
extraordinària de 6.863 euros, import a compte de la quantia establerta en l’article 15 del pressupost 2009 de 
la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
 
I.2. Comissions del Consell Social 
 
I.2.1. Comissió Acadèmica 
 
Acord 6/2009, de 18 de juny, pel qual s’ informa favorablement al Ple del Consell Social sobre la següent 
proposta d’acord: 
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la següent proposta d’acord: 

1. Aprovar la creació per al curs 2010/2011, del títol de Grau de Ciències Ambientals i la seva adscripció a 
la Facultat de Ciències de la UAB. 

2. Aprovar la creació per al curs 2010/2011, del títol de Grau d’Estadística Aplicada i la seva adscripció a 
la Facultat de Ciències de la UAB. 

3. Aprovar la creació per al curs 2010/2011, del títol de Grau de Nanociència i nanotecnologia i la seva 
adscripció a la Facultat de Ciències de la UAB. 

4. Aprovar la creació per al curs 2010/2011, del títol de Grau d’Infomàtica i serveis i la seva adscripció a 
l’Escola Universitària d’Informàtica “Tomàs Cerdà”. 

5. Aprovar la creació per al curs 2010/2011, del títol de Grau de Veterinària i la seva adscripció a la 
Facultat de Veterinària de la UAB. 

 
Acord 7/2009, de 18 de juny, pel qual s’ informa favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta 
d’adscripció a la UAB d’EINA, Centre Universitari de Disseny i Art. 
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Acord 8/2009, de 18 de juny, pel qual s’ informa favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta 
d’aprovar la modificació de la denominació de l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials de Manresa, adscrita 
a la UAB, per la d’Escola Universitària de Ciències Socials. 
 
Acord 9/2009, de 18 de juny, pel qual s’ informa a la rectora sobre les sol.licituds de permanència a la UAB. 
 
 
I.2.2. Comissió Econòmica  
 
Acord 9/2009, de 19 de juny, pel qual s’ acorda aprovar la liquidació del pressupost del Consell Social de la 
Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2008 , d’acord amb el que consta en el document CE 04/06-
2009. 
 
Acord 10/2009, de 19 de juny, pel qual s’ acorda aprovar: 

1. Aprovar la participació de la UAB a la Asociación Estatal de Programas Universitarios para Mayores 
(AEPUM) , d’acord amb el que consta en el document CE 05/06-2009. 

2. Autoritzar la rectora, o la persona en qui delegui, perquè, realitzi els actes que siguin necessaris i 
formalitzi els documents que siguin pertinents per tal de fer efectiu el que disposa aquest acord. 

 
Acord 11/2009, de 19 de juny, pel qual s’ acorda aprovar: 

1. Aprovar la participació de la UAB a la Red Universitaria de Estudios de Postgrado y Educación 
Permanente (RUEPEP) , d’acord amb el que consta en el document CE 06/06-2009. 

2. Autoritzar la rectora, o la persona en qui delegui, perquè, realitzi els actes que siguin necessaris i 
formalitzi els documents que siguin pertinents per tal de fer efectiu el que disposa aquest acord. 

 
Acord 12/2009, de 19 de juny, pel qual s’ informa favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta 
de liquidació del pressupost i l’informe de gestió de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2008 
en els termes que estableix la LUC en l’article 89 apartat e). 
 
Acord 13/2009, de 19 de juny, pel qual s’ informa favorablement al Ple del Consell Social sobre la següent 
proposta d’acord: 

1. Aprovar la cessió d’ús d’espais de la primera planta de la Torre “Vila Puig” com a seu de l’Associació 
d’Amics de la UAB, per un termini de dos anys, prorrogable per períodes igual successius, fins al límit 
legal establert. 

2. Autoritzar a la rectora 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. 

 
 
I.2.3. Comissió Societat-Universitat 
 
Acord 2/2009, de 25 de juny, pel qual s’aprova la memòria d’activitats del Consell Social de la UAB per al 
període juliol 2008-juny 2009, d’acord amb el que consta en el document CSU1/06-2009. 
 
Acord 3/2009, de 25 de juny, pel qual s’ acorda: 
- Denegar a la senyora Judith Solé Resina, professora titular de Dret Civil del Departament de Dret Privat de la 
UAB, un ajut econòmic d’import 5.000 euros per al projecte “Cicle de conferències i taules rodones sobre el nou 
llibre II del codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i a la família”, atès que el projecte presentat, malgrat el 
seu interès, no té caràcter estratègic en el marc de les línies d’actuació establertes pel Consell Social. 
 
- Denegar al senyor Òscar Vilarroya Oliver, director de la Càtedra UAB "El cervell social", un ajut econòmic de 
14.800 euros per al projecte "Aula oberta professor Jordi Sabater Pi", atès que la línia de col.laboració amb 
projectes relacionats amb l'àmbit de Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius ja no es contempla en la 
convocatòria d'ajuts del Consell Social, sinó en el marc de l’acord de col.laboració econòmica del Consell Social 
amb la UAB aprovat en acord plenari número 53/2008, en virtut del qual es fa una aportació a la UAB per a que 
desenvolupi un programa de convocatòria d’ajuts econòmics en l'àmbit descrit. En el context exposat, es 
proposa que la sol.licitud s'emmarqui en l'esmentada convocatòria, la qual el Vicerectorat de Transferència 
Social i Cultural publicarà en el mes de juliol d’enguany. 
 
- Denegar a la senyora Maria Esther Jordana Santiago, coordinadora de la unitat d'Assessorament 
Psicopedagògic de la UAB, un ajut econòmic d'import 14.252 euros per al projecte "Empoderant dones 
equatorianes contra la violència de gènere", atès que la UAB desenvolupa els seus programes de cooperació 
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des de la Fundació Autònoma Solidària, pel que es recomana que s’estudiï la possibilitat de desenvolupar el 
projecte en el marc de l’esmentada Fundació. 
 
- Atorgar al Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) de la UAB un ajut econòmic d'import 
6.000 euros per al projecte “Com ens afectarà el canvi global? Joan Manuel Serrat, Màrius Serra i Antoni Serra 
Ramoneda pregunten sobre el canvi global”, en concepte de les despeses d’impressió dels llibres. La concessió 
de l’ajut queda condicionada a que es faci arribar un exemplar del llibre a cadascun dels instituts d’educació 
secundària de Catalunya. En el material de difusió s’haurà de fer constar la col•laboració del Consell Social 
juntament amb el seu logotip. 
 
- Denegar al senyor Rafael Mora Torcal, director del Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria 
(CEPAP) de la UAB, un ajut econòmic de 12.000 euros per al projecte "L'escola adopta un monument", atesa 
que la línia de col.laboració amb projectes relacionats amb l'àmbit de Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius 
ja no es contempla en la convocatòria d'ajuts del Consell Social, sinó en el marc de l’acord de col.laboració 
econòmica del Consell Social amb la UAB aprovat en acord plenari número 53/2008, en virtut del qual es fa una 
aportació a la UAB per a que desenvolupi un programa de convocatòria d’ajuts econòmics en l'àmbit descrit. En 
el context exposat, es proposa que la sol.licitud s'emmarqui en l'esmentada convocatòria, la qual el Vicerectorat 
de Transferència Social i Cultural publicarà en el mes de juliol d’enguany. 
 
- Denegar a la senyora Carla Quesada Pallarès, estudiant del Màster Oficial de Recerca en Educació de la UAB, 
un ajut econòmic de 7.000 euros per al projecte "Avaluació de l'impacte del grau de pedagogia en el procés 
d'inserció laboral", atès que la UAB desenvolupa els projectes relacionats amb la inserció laboral des de 
l’Observatori de Graduats, pel que es recomana que s’estudiï la possibilitat de desenvolupar l’actuació en el 
marc de l’esmentat Observatori. 
 
- Atorgar a la senyora Guillermina Paula Meiss, vocal de l’Associació Cultural 452ºF, un ajut econòmic de 1.900 
euros per al projecte “452ºF Revista de teoria de la literatura i literatura comparada”, en concepte de les 
despeses de maquetació dels números 2 i 3 de la revista i de correcció de 50 originals. En el material de difusió 
s’haurà de fer constar la col•laboració del Consell Social juntament amb el seu logotip. 
 
- Denegar a la senyora Marta Alegre Ribas, presidenta de l'oficina local d'AIESEC, un ajut econòmic d'import 
13.200 euros per al projecte "Ser social", atesa la necessitat que el projecte estigui formulat d’una manera més 
completa per tal de disposar de la informació suficient per a la valoració del projecte.  
 
- Atorgar al senyor Manel Ebri Vidal, director de projectes de la UAB per a la gerència, que actuarà de forma 
coordinada amb la Fundació Autònoma Solidària en el desenvolupament del projecte, un ajut econòmic d'import 
10.000 euros per al projecte "Infoaccessibilitat als actes públics de la UAB", en concepte de les despeses 
d'adquisició d'equipaments audiovisuals per a les sales i auditoris.  En el material de difusió s’haurà de fer 
constar la col·laboració del Consell Social juntament amb el seu logotip. 
 
- Denegar a la senyora Minia Porteiro Fresco i al senyor Cristóbal Cabeza Cáceres, becaris FI del Grup de 
Recerca TransMedia Catalonia, un ajut econòmic d'import 6.000 euros per al projecte "Guia bàsica de 
comunicació en llengua de signes catalana per a la comunitat universitària de la UAB", atès que la UAB 
desenvolupa els seus programes d’atenció al discapacitat en el marc del programa PIUNE de  la Fundació 
Autònoma Solidària, pel que es recomana que s’estudiï la possibilitat de desenvolupar el projecte en el marc de 
l’esmentada Fundació. 
 
- Denegar al senyor Francesc Pérez Amorós, catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social i director del 
departament de Dret Públic i Ciències Històricojurídiques de la Facultat de Dret de la UAB, un ajut econòmic 
d'import 3.300 euros per al projecte "III Cicle de conferències Aula luslaborista - UAB", ja que el projecte 
presentat, malgrat el seu interès, no té caràcter estratègic en el marc de les línies d’actuació establertes pel 
Consell Social, atesa l’especificitat de l’àmbit per al qual es proposa el projecte. 
 
- Denegar a la senyora Maria Isabel Ponferrada, tècnica suport a la recerca del deganat de la Facultat de 
Filosofia i Lletres de la UAB un ajut econòmic d'import 10.028 euros per al projecte "Desigualtat social i 
vinculació acadèmica entre l'alumnat de la Facultat de Lletres", ja que el projecte presentat, malgrat el seu 
interès, no té caràcter estratègic en el marc de les línies d’actuació establertes pel Consell Social, atesa 
l’especificitat de l’àmbit per al qual es proposa el projecte. 
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I.3. Comissions del Consell de Govern 
 
I.3.1. Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Acord 41 /2009, de 2 de juny, pel qual s’informa favorablement: 
 
Primer.- La creació de les titulacions següents: 

- Graduat/Graduada en Estudis Francesos 
- Graduat/Graduada en Medicina 
- Graduat/Graduada en Ciència i Tecnologia dels Aliments 
- Graduat/Graudada en Direcció Hotelera 

 
Segon.- L’adscripció de titulacions als centres següents: 

- La titulació de Graduat/Graduada en Estudis Francesos s’adscriu a la Facultat de Filosofia i Lletres 
- La titulació de Graduat/Graduada en Medicina s’adscriu a la Facultat de Medicina 
- La titulació de Graduat/Graduada en Ciència i Tecnologia dels Aliments s’adscriu a la Facultat de 

Veterinària 
- La titulació de Gradudat/Graduada en Direcció Hotelera s’adscriu a l’Escola Universitària de Turisme i 

Direcció Hotelera 
 
Tercer.- Elevar aquesta proposta al Consell de Govern per a la seva aprovació, si escau. 
 
Acord 42 /2009, de 2 de juny, pel qual s’informa favorablement la modificació de la denominació de màster 
universitaris, i s’eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 
Acord 43 /2009, de 2 de juny, pel qual s’aprova el canvi de titulació per interdisciplinarietat entre les 
llicenciatures, i els graus impartits a la Facultat de Biociències, que tot seguit es transcriu: 
 

Canvi d’estudis per interdisciplinarietat de les titulacions de Llicenciatura a les titulacions de Grau 
impartides a la Facultat de Biociències 

 
La Comissió de Preinscripció Universitària del Consell Interuniversitari de Catalunya, va aprovar en sessió 
ordinària celebrada el dia 30 de gener de 1995 el següent: 
 
Cada universitat podrà autoritzar, si així ho creu convenient, el canvi dins de la mateixa entre aquells 
ensenyaments que, per la seva interdisciplinarietat o afinitat, determini la seva Junta de Govern, i sent-ne 
informada la Comissió de Preinscripció del Consell Interuniversitari en la següent reunió desprès de la seva 
aprovació. 
 
L’abast d’aquests canvis serà regulat per cada universitat sempre que l’alumne pugui convalidar, com a mínim, 
la meitat o més de la càrrega lectiva del primer curs en el cas d’ensenyaments a extingir o de 30 crèdits 
acadèmics en el cas de nous plans d’estudis. 
 
El Deganat de la Facultat de Biociències de la Universitat Autònoma de Barcelona manifesta el seu interès per 
tal que els seus estudiants puguin, si així ho desitgen, canviar d’estudis amb el reconeixement de les matèries 
cursades fins aquell moment. 
 
Per això, es proposa, per la seva aprovació, l’acord que tot seguit es detalla. 
 
Article 1 
 
Els estudiants que havent començat els seus estudis de Llicenciatura en Biologia, Bioquímica o Biotecnologia, 
titulacions impartides per la Facultat de Biociències que iniciaran el curs 2009/2010 el procés d’extinció, 
desitgin abandonar-los per a incorporar-se a qualsevol dels estudis de Grau (Biologia, Biologia Ambiental, 
Bioquímica, Biotecnologia, Ciències Biomèdiques, Genètica i Microbiologia) impartits per aquesta Facultat, 
podran sol·licitar el canvi d’estudis a qualsevol de les titulacions de Grau que s’imparteixin en aquest centre. 
 
Article 2 
 
1. El nombre de places d'estudiants que poden accedir mitjançant la sol·licitud de canvi d’estudis a cadascuna 

de les titulacions de Grau impartides a la Facultat de Biociències serà del 5% del nombre de places 
ofertades cada curs acadèmic per a estudiants de nou accés. 
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2. Els centres podrà sol·licitar al vicerectorat encarregat dels afers acadèmics de grau la variació del nombre 
de places abans esmentat, al·legant les raons que motiven la sol·licitud. 

 
Article 3 
 
Per l’acceptació del canvi d’estudi es requerirà que, de l’expedient acadèmic de la persona interessada, es 
puguin reconèixer un mínim de 30 crèdits en els nous estudis de Grau. 
 
Article 4 
 
Per a la resolució de les sol·licituds de canvi d’estudis serà d’aplicació la normativa de trasllat d’expedient, 
aprovada per la Junta de Govern de la UAB el 28-2-2002, pel que fa als criteris i al procediment de resolució. 
 
Per a la incorporació dels crèdits assolits en els estudis d'origen serà d’aplicació la Normativa de reconeixement 
i transferència de crèdits, aprovada a la Comissió d'Afers Acadèmics, per delegació del Consell de Govern de la 
UAB, el 27-05-08. 
 
Article 5 
 
La Comissió d’Afers Acadèmics de la Facultat de Biociències podrà aprovar taules d’equivalències per a la 
resolució de les sol·licituds de canvi d’estudis, així com qualsevol proposta de modificació de les 
correspondències que es puguin produir. 
 
Article 6 
 
Per a l'acceptació del canvi d'estudis, i en cas que la titulació de Grau a la qual es vol accedir tingui “nota de 
tall” en el curs acadèmic en el qual es sol·licita el canvi d’estudis, també es requerirà a la persona interessada 
que disposi de la qualificació d'accés a la universitat que correspongui per aquell any acadèmic. 
 
Article 7 
 
Atesa la implantació dels estudis de Grau de manera progressiva, no s'admetran sol·licituds de canvi d’estudis a 
aquelles persones que s’hagin d’incorporar a cursos de les titulacions de Grau per als quals encara no s'ofereixi 
docència. 
 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 2 de juny de 2009 
 
 
Acord 44 /2009, de 2 de juny, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la concessió de premis 
extraordinaris de titulació als següents alumnes. 
 

Bat Shachaf, de la titulació de Veterinària. 
Míriam Martínez Cutillas, de la titulació de Veterinària. 
Meritxell Díez Padrisa, de la titulació de Veterinària 
Kateri Tekakwitha Bertran Dols, de la titulació de Veterinària. 
Montserrat Fernández Andújar, de la titulació de Ciència i Tecnologia dels Aliments. 
Úrsula Catalán Santos, de la titulació de Ciència i Tecnologia dels Aliments. 

 
Acord 45 /2009, de 2 de juny, pel qual s’obre un període extraordinari al juny de 2009 per accedir als 
estudis de Llicenciat en Ciències del Treball en el curs 2008-2009. 
 
Acord 46 /2009, de 2 de juny, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la concessió de premis 
extraordinaris de doctorat, que tot seguit es transcriu:  
 

DEPARTAMENT CURS 
Prog. 
Doctorat/Departament 

NOM DELS DOCTORS 

Biologia Cel·lular, de Fisiologia i 
d’Immunologia  

2006-2007 Immunologia Jorge Carrillo Molina 
Hani Youssef Boschra  

Biologia Cel·lular, de Fisiologia i 
d’Immunologia  

2007-2008 Immunologia Roger Colobran i Oriol  
María José Carnicer Rodríguez 

Filologia Anglesa i de 
Germanística 

2007-2008 Filologia Anglesa i de 
Germanística 

Elisabet Pladevall Ballester 
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Acord 47 /2009, de 2 de juny, pel qual s’informa favorablement la creació de títols de màsters propis 
següents: 

-  “Neurologia pediàtrica” 
- “Infermeria gerontològica i geriàtrica” 
- “Osteopatia estructural” 
- “Creació de videojocs: disseny” 
- “Creació de videojocs:programació” 
- “Enginyeria de seguretat integral contra incendis” 
- “Psiquiatria i clínica psicològica” 
- “Tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a l’educació” (títol interuniversitari UA – UAB - 

UC3) 
 
Acord 48 /2009, de 2 de juny, pel qual s’acorda informar favorablement la creació de títols de diplomatures 
de postgrau següents: 

-  “Cures intensives infermeres al malalt crític neonatal i pediàtric” 
- “Actualitzacions de teràpia ocupacional en pediatria: el “fer” del nen” 
- “Il·lustració creativa i tècniques de comunicació visual” 
- “Cures de ferides cròniques: abordatge integral” 
- “Llengua, cultura i comunicació digital en l’ensenyança de l’espanyol llengua estrangera” 
- “Psiquiatria i clínica psicològica” 

 
Acord 49 /2009, de 2 de juny, pel qual es ratifica l’aprovació del pla d’estudis dels màsters propis de nova 
creació següents: 

-  “Neurologia pediàtrica” 
- “Infermeria gerontològica i geriàtrica” 
- “Osteopatia estructural” 
- “Creació de videojocs” 
- “Enginyeria de seguretat integral contra incendis” 
- “Psiquiatria i clínica psicològica” 

 
Acord 50 /2009, de 2 de juny, pel qual es ratifica l’aprovació del pla d’estudis dels diplomatures de postgrau 
de nova creació següents: 

-  “Cures intensives infermeres al malalt crític neonatal i pediàtric” 
- “Actualitzacions de teràpia ocupacional en pediatria: el “fer” del nen” 
- “Il·lustració creativa i tècniques de comunicació visual” 
- “Cures de ferides cròniques: abordatge integral” 
- “Llengua, cultura i comunicació digital en l’ensenyança de l’espanyol llengua estrangera” 
- “Psiquiatria i clínica psicològica” 

 
Acord 51 /2009, de 2 de juny, pel qual es ratifica l’aprovació del pla d’estudis dels màsters propis de 
següents adaptats a l’EEES: 

-  “Osteopatia” 
- “Llibres i literatura infantil i juvenil” 
- “Màster internacional en Psicobiologia i neurociència cognitiva” 
- “Escriptura per a la televisió i el cinema” 
- “Tecnologies de la informació geogràfica” 

 
Acord 52 /2009, de 2 de juny, pel qual es ratifica l’aprovació del pla d’estudis de les diplomatures de 
postgrau següents adaptats a l’EEES: 

-  “Fisioteràpia en pediatria” 
- “Fisioteràpia del tòrax” 
- “Fiscalitat” 
- “Grafisme informatiu i documental” 
- “Desenvolupament psicomotor de 0 a 8 anys” 
- “Orientació i estratègies per al debat educatiu en el context familiar” 
- “Educació musical” 
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- “Actualització en diagnòstic i terapèutiques de les malalties més prevalents a la comunitat” 
- “Fisioteràpia de l’esport” 

 
Acord 53 /2009, de 2 de juny, pel qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per a fomentar la internacionalització 
dels tribunals de tesis doctorals per a l’any 2009, que tot seguit es transcriu: 
 
Convocatòria d’ajuts per a fomentar la internacionalització dels tribunals de tesis doctoral. Any 2009 

[La quantitat destinada a aquesta convocatòria és de 10.000 €] 
 

En els darrers anys, la Universitat Autònoma de Barcelona ha convocat ajuts per fomentar la defensa de tesis 
doctorals a la UAB amb presència de membres d’universitats estrangeres. L’aparició d’una convocatòria similar 
per part del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) fa que sigui necessari un replantejament de les futures 
convocatòries. Com a primera mesura, enguany es redueix la quantitat destinada, es modifiquen els requisits i 
es proposa una única data de resolució. Per a la convocatòria de l’any 2010, en cas que existeixi, serà 
requisit haver presentat la sol·licitud a la convocatòria del MICINN. 
Els ajuts concediran subvencions de fins a 500 € per tesi per cobrir totalment o parcialment les despeses de 
viatge que això pugui comportar i seran incompatibles amb qualsevol altre amb la mateixa finalitat. 
 
Requisits dels sol·licitants  
Poden presentar sol·licituds per a aquesta convocatòria tots els departaments/instituts de la Universitat 
Autònoma de Barcelona sempre que la tesi a subvencionar s’hagi defensat a la UAB durant l’any 2009. 
Atès que el Ministerio de Ciencia e Innovación publica en el BOE (en el mes de setembre) una convocatòria amb 
finalitat similar, però que permet obtenir un major finançament, s’encoratja fortament a presentar la sol·licitud 
corresponent. 
 
Destinació dels ajuts  
Els ajuts es destinaran a subvencionar exclusivament les despeses de viatge (avió, tren, taxi,...) derivades 
de la presència de doctors d’institucions estrangeres en els tribunals de les tesis doctorals.  
 
Documents que cal aportar  
• L'imprès de sol·licitud (web de l’Escola de Postgrau, apartat Tesis Doctorals). 
• Justificant de la despesa efectuada (bitllet d’avió, ...) per al viatge del doctor  que ve de l’estranger.  
• Còpia de la sol·licitud presentada a la convocatòria del MICINN, si escau. 
 
Termini de presentació i resolució de les sol·licituds  
Les sol·licituds es podran presentar a l’Escola de Postgrau (Doctorat) fins el 31 de gener de 2010. La resolució 
s’aprovarà a la primera sessió de la comissió encarregada dels afers acadèmics de postgrau que es convoqui 
després d’aquesta data. 
 
Priorització de les sol·licituds  
Les sol·licituds es prioritzaran d’acord amb l’ordre següent: 

1. Tesis doctorals que s’hagin presentat a la convocatòria del MICINN i que no hagin estat subvencionades. 
2. Tesis doctorals amb format Menció Dr. Europeu. 
3. Tesis doctorals en cotutela. 
4. Altres casos. 

 
Acord 54 /2009, de 2 de juny, pel qual s’aproven els requisits d’accés als estudis de doctorat de l’àmbit de 
Ciències de la Salut, que tot seguit es transcriu: 
 

Especialistes en Ciències de la Salut: accés als estudis de Doctorat 
 

La disposició addicional dècima del RD 1393/2007, que estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris 
oficials, indica que “les universitats determinaran, en funció de l’activitat investigadora que acrediti cadascun 
dels especialistes en ciències de la salut regulats pel capítol III de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, la 
formació addicional que en el seu cas hagin de cursar per a la presentació i defensa de la tesi doctoral”. 
 
Atès que els títols d’Especialistes en Ciències de la Salut tenen la consideració de títols oficials (d’acord amb el 
Capítol III, article 16.2 de la Llei 44/2003, d’ordenació de les professions sanitàries) i que els programes 
formatius corresponents contemplen formació teòrica avançada, es proposa a la Subcomissió de Postgrau la 
següent 
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PROPOSTA D’ACORD 
 
La Subcomissió de Postgrau de la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB acorda que: 
 
D’acord amb la disposició addicional dècima del RD 1393/2007, les persones que estiguin en 
possessió d’un títol d’Especialista en Ciències de la Salut podran ser admeses a un Estudi de 
Doctorat sense necessitat de complir els requisits exigits en l’apartat 2 de l’article 19 del Reial 
Decret 1393/2007, però hauran de cursar, sota el format de complements de formació del període 
d’investigació del doctorat, com a mínim els mòduls de recerca continguts en el període formatiu 
previ del doctorat corresponent. Així mateix, el termini mínim de dos anys indicat en l’article II.7.3 
del marc regulador dels estudis de doctorat quedarà reduït a un any. 
 
 
Acord 55 /2009, de 23 de juny, pel qual s’informa favorablement la llista definitiva dels nous màsters 
univesitaris 2010-2011, i s’eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació, si escau. 
 
Acord 56 /2009, de 23 de juny, pel qual s’informa favorablement el canvi de denominació del títol de Grau 
en Biomedicina per Grau en Ciències Biomèdiques, i s’eleva al Consell de Govern, per a la seva aprovació si 
escau. 
 
Acord 57 /2009, de 23 de juny, pel qual s’informa favorablement la implantació dels estudis de Grau en 
Infermeria a la Facultat de Medicina, i s’eleva al Consell de Govern, per a la seva aprovació si escau. 
 
Acord 58 /2009, de 23 de juny, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la memòria i el pla 
d’estudis del títol de Grau en Enginyeria Informàtica, i s’eleva a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva 
aprovació, si escau. 
 
 
Acord 59 /2009, de 23 de juny, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, l’addenda al calendari 
academicoadministratiu per al curs acadèmic 2009-2010, que tot seguit es transcriu:   

 
Addenda al calendari academicoadministratiu  

 
Curs 2009-2010 
 

18. 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 29.06 al 31.08.2009 03.09.2009 15.09.2009 

Del 01.09 al 02.10.2009 09.10.2009 27.10.2009 

Del 05.10 al 30.10.2009 05.11.2009 17.11.2009 

Del 02.11 al 27.11.2009 07.12.2009 15.12.2009 

Del 30.11.2009 al 15.01.2010 29.01.2010 09.02.2010 

De l’01.02 al 26.03.2010 13.04.2010 20.04.2010 

Del 26.04 a l’25.06.2010 02.07.2010 15.07.2010 

 
 

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

15 dies abans de la formalització de la matrícula 
del curs 2009/2010 

 
(*) La data límit de resolució pot modificar-se en motiu d’un canvi en la programació de reunions de la 
Comissió acadèmica del Consell Social. 
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19. Transferència i reconeixement de crèdits - Graus   
 
 

Data límit per a que els alumnes lliurin les sol·licituds als centres 
Data límit per a la seva 

resolució 

17.07.2009 (1)  18.09.2009 

18.09.2009 (2)  20.11.2009 

20.11.2009 (2)  22.01.2010 

22.01.2010 (3)  12.03.2010 

12.03.2010 (3)  18.06.2010 

18.06.2010 (3)  17.09.2010 

 
 

  
(1) Data límit per a la presentació de les sol·licituds, amb efectes econòmics per als alumnes matriculats 

el curs 2009-2010 

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

el curs 2010-2011 i pel 2009-2010 pels alumnes d'accés primera vegada 

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

curs 2010-2011 
 

 
 
 
Acord 60 /2009, de 23 de juny, pel qual es modifica les correspondències entre Cicles Formatius de Grau 
Superior i els estudis de Grau, que tot seguit es transcriu: 
 

Reconeixement de crèdits de cicles formatius de grau superior als graus 
 
Plans d’estudis que s’implantaran el curs 2009/ 2010 
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Acord 61 /2009, de 23 de juny, pel qual s’informa favorablement la creació de títols de màsters propis 
següents, i elevar-la al Consell de Govern per a la seva aprovació, si escau: 
 

- “Gestió i planificació estratègica en organitzacions de seguretat” 
- “International comparative rural policies studies” 
- “Gramàtiques de l’art contemporani” 
- “Lideratge per a la gestió política” 
- “Correcció i assessorament lingüístic: Especialitat en textos escrits, i Especialitat en textos orals” 
- “Gestió i organització d’esdeveniments. Turisme de negocis” 
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Acord 62 /2009, de 23 de juny, pel qual s’informa favorablement la creació de títols de diplomatures de 
postgrau següents, i elevar-la al Consell de Govern per a la seva aprovació, si escau: 
 

- “Gestió estratègica en organitzacions de seguretat” 
- “Creació d’empreses” 
- “Gestió de persones a les organitzacions” 
- “Comunicació i periodisme de proximitat” (títol interuniversitari UAB-U d’Andorra) 
- “Anestologia. Reanimació i terapèutica del dolor” 
- “Gestió i organització d’esdeveniments. Turisme de negocis” 

 
Acord 63 /2009, de 23 de juny, pel qual es ratifica l’aprovació del pla d’estudis dels màsters propis de nova 
creació següents: 
 

- “Gestió i planificació estratègica en organitzacions de seguretat” 
- “International comparative rural policies studies” 
- “Gramàtiques de l’art contemporani” 

 
Acord 64 /2009, de 23 de juny, pel qual es ratifica l’aprovació del pla d’estudis dels diplomatures de 
postgrau de nova creació següents: 
 

- “Gestió estratègica en organitzacions de seguretat” 
- “Creació d’empreses” 
- “Gestió de persones a les organitzacions” 
- “Comunicació i periodisme de proximitat” 

 
Acord 65 /2009, de 23 de juny, pel qual es ratifica l’aprovació del pla d’estudis dels màsters propis de 
següents adaptats a l’EEES, en els termes que es recullen en l’annex núm. 8 d’aquesta acta: 
 

- “Diagnòstic i tractament de la catarata i el glaucoma” 
- “Psicologia jurídica i peritatge psicològic forense” 
- “Edició: ofici, art i negoci” 
- “Pedagogia musical per a escoles de música” 
- “Glaucoma” 
- “Cirurgia plàstica oftàlmica i orbitària (oculoplàstica)” 
- “Còrnia i cirurgia refractiva” 
- “Vitreoretina” 
- “Segment anterior” 

 
Acord 66 /2009, de 23 de juny, pel qual es ratifica l’aprovació del pla d’estudis de les diplomatures de 
postgrau següents adaptats a l’EEES: 
 

- “Peritatge psicològic penal forense” 
- “Peritatge i assessorament psicològic en Dret civil, familiar i laboral” 
- “Comerç i màrqueting internacional” 
- “Assistència prehospitalària” 
- “Fotoperiodisme” 
- “International comparative rural policies studies (ICRPS)” 
- “Gestió gerencial local” (títol interuniversitari UAB-URV) 
- “Fotografia ocular” 
- “Infermeria quirúrgica en oftalmologia” 
- “Optometria clínica” 
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I.3.1.1. Subcomissió de Grau 
 
Acord 9 /2009, de 2 de juny, pel qual s’informa favorablement: 
 
Primer.- La creació de les titulacions següents: 

- Graduat/Graduada en Estudis Francesos 
- Graduat/Graduada en Medicina 
- Graduat/Graduada en Ciència i Tecnologia dels Aliments 
- Graduat/Graduada en Direcció Hotelera 
 

Segon.- L’adscripció de titulacions als centres següents: 
- La titulació de Graduat/Graduada en Estudis Francesos s’adscriu a la Facultat de Filosofia i Lletres 
- La titulació de Graduat/Graduada en Medicina s’adscriu a la Facultat de Medicina 
- La titulació de Graduat/Graduada en Ciència i Tecnologia dels Aliments s’adscriu a la Facultat de 

Veterinària 
- La titulació de Graduat/Graduada en Direcció Hotelera s’adscriu a l’Escola Universitària de Turisme i 

Direcció Hotelera 
 
Tercer.- Elevar aquesta proposta a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva aprovació, si escau. 
 
 
Acord 10 /2009, de 2 de juny, pel qual s’amplia l’oferta d’assignatures d’universitat per al curs acadèmic 2009-
2010, que tot seguit es transcriu: 
 

Assignatures d’universitat de lliure elecció per al curs 2009-2010 – Centres propis  
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Assignatures d’universitat (intracampus-intercampus) 
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Acord 11 /2009, de 2 de juny, pel qual s’aprova les accions propedèutiques per al curs acadèmic 2009-2010, 
que tot seguit es transcriu: 
 

Accions propedèutiques per al curs acadèmic 2009-2010  
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Acord 12 /2009, de 2 de juny, pel qual s’aprova l’oferta d’activitats susceptibles de reconeixement com a 
crèdits de lliure elecció per a tots els estudiants de la UAB corresponents al curs acadèmic 2009-2010, que tot 
seguit es transcriu: 
 

Activitats per al reconeixement de crèdits de lliure elecció, adreçades a tots els alumnes de la uab 
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Acord 13 /2009, de 2 de juny, pel qual es dóna el vistiplau a l’oferta d’activitats susceptibles de reconeixement 
com a crèdits de lliure elecció per a cada centre de la UAB, que tot seguit es transcriu: 
 

Activitats proposades per al reconeixement de crèdits de lliure elecció 
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Centre: Facultat de Traducció i d’Interpretació 
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Acord 14 /2009, de 2 de juny, pel qual es modifica l’oferta d’activitats susceptibles de reconeixement com a 
crèdits de lliure elecció corresponent al curs acadèmic 2008-2009, que tot seguit es transcriu: 
 

 
 
 

 
 
 
Acord 15 /2009, de 23 de juny, pel qual s’informa favorablement el canvi de denominació del títol de Grau 
en Biomedicina per Grau en Ciències Biomèdiques, i s’eleva a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva 
aprovació si escau. 
 
Acord 16 /2009, de 23 de juny, pel qual s’informa favorablement la implantació del Grau en Infermeria a la 
Facultat de Medicina, i s’eleva a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva aprovació si escau. 
 
Acord 17 /2009, de 23 de juny, pel qual s’informa favorablement la memòria i el pla d’estudis del títol de 
Grau en Enginyeria Informàtica, i s’eleva a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva aprovació, si escau. 
 
Acord 18 /2009, de 23 de juny, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la modificació del pla 
d’estudis de la doble titulació d’Enginyeria Informàtica i de Grau en Matemàtiques.  
 
Acord 19 /2009, de 23 de juny, pel qual s’informa favorablement les Disposicions transitòries per a l’accés 
als estudis de grau durant el curs 2009-2010. 
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I.3.1.2. Subcomissió de Postgrau 
 
Acord 44 /2009, de 16 de juny, pel qual s’informa favorablement les propostes de màsters universitaris 
nous per a iniciar-se en el curs acadèmic 2010-2011, i s’eleva a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva 
aprovació, si escau. 
 
Acord 45 /2009, de 16 de juny, pel qual s’aprova la convocatòria d’ajuts de matrícula de màster universitari 
per als estudiants extracomunitaris no residents.  
 
 
Acord 46 /2009, de 16 de juny, 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: 
 

-  “Gestió i planificació estratègica en organitzacions de seguretat” 
- “International comparative rural policies studies” 
- “Gramàtiques de l’art contemporani” 

 
Acord 47 /2009, de 16 de juny, pel qual s’informa favorablement la creació de títols de diplomatures de 
postgrau següents, i s’eleva a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva aprovació: 
 

- “Gestió estratègica en organitzacions de seguretat” 
- “Creació d’empreses” 
- “Gestió de persones a les organitzacions” 
- “Comunicació i periodisme de proximitat (Títol interuniversitari UAB – U. d’Andorra)” 

 
Acord 48 /2009, de 16 de juny, pel qual s’aprova el pla d’estudis dels màsters propis de nova creació 
següents, i s’eleven a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva ratificació: 
 

- “Gestió i planificació estratègica en organitzacions de seguretat” 
- “International comparative rural policies studies” 
- “Gramàtiques de l’art contemporani” 

 
Acord 49 /2009, de 16 de juny, pel qual s’aprova el pla d’estudis de la diplomatura de postgrau de nova 
creació següents, i s’eleva a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva ratificació: 
 

- “Gestió estratègica en organitzacions de seguretat” 
- “Creació d’empreses” 
- “Gestió de persones a les organitzacions” 
- “Comunicació i periodisme de proximitat (Títol interuniversitari UAB – U. d’Andorra)” 

 
Acord 50 /2009, de 16 de juny, pel qual s’aprova 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: 
 

- “Diagnòstic i tractament de la catarata i el glaucoma” 
- “Psicologia jurídica i peritatge psicològic forense” 
- “Edició: ofici, art i negoci” 
- “Pedagogia musical per a escoles de música” 
- “Glaucoma” 
- “Cirurgia plàstica oftàlmica i orbitària (Oculoplàstica)” 
- “Còrnia i cirurgia refractiva” 
- “Vitreoretina” 
- “Segment anterior” 

 
Acord 51 /2009, de 16 de juny, pel qual s’aprova 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: 
 

- “Comerç i màrqueting internacional” 
- “Assistència prehospitalària” 
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- “Peritatge psicològic penal forense” 
- “Peritatge i assessorament psicològic en dret civil, familiar i laboral” 
- “Fotoperiodisme” 
- “International comparative rural policies studies (ICRPS)” 
- “Gestió gerencial local (títol interuniversitari UAB-URV)” 
- “Fotografia ocular” 
- “Infermeria quirúrgica en oftalmologia” 
- “Optometria clínica” 

 
Acord 52 /2009, de 16 de juny, pel qual es dóna el vistiplau a les noves creacions de cursos 
d’especialització. 
 
Acord 53 /2009, de 16 de juny, pel qual s’informa favorablement la modificació del Marc regulador de 
doctorat, i s’eleva a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva aprovació si escau. 
 
 
 
I.3.2. Comissió d’Investigació 
 
Acord 12/2009, de 30 de juny, pel qual s'acorda aprovar les recomanacions bàsiques per a l'elaboració dels 
reglaments de Serveis, que tot seguit es transcriu: 
 

Recomanacions bàsiques per a l'elaboració dels reglaments de Serveis 
 
Estructura 
 
Caldria dividir el contingut del reglament en títols, capítols i articles, ajustant-lo al que preveu l’article 4 de la 
normativa bàsica de serveis de la UAB.  
 
Exemple:  
 
Títol I. Naturalesa, denominació i funcions 
 Article 1. Denominació i finalitats 
 Article 2. Funcions 

Article 3. Membres 
 
Títol II. Estructura. Òrgans de govern 
 Article 4. Òrgans 
 
     Capítol I. La Comissió Executiva 
 
      Article 5. Naturalesa i composició  
 Article 6. Funcions 
 
     Capítol II. La Directora o Director del Servei 
 
 Article 7. Nomenament 
 Article 8. Funcions 
 
     Capítol III. La Comissió d’Usuaris 
 
 Article 9. Naturalesa i  composició 
 Article 10. Funcions 
 
Títol III. Règim econòmic 
 Article 11. Pressupost 
 Article 12. Tarifes 
 
Disposició Final. Entrada en vigor 
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Denominació 
 
S’haurà de canviar l’article que els defineix amb el nom de servei de suport a la recerca de tipus S2 pel de 
servei cientificotècnic. 
 
Òrgans de Govern 
 
El reglament de cada servei cientificotècnic haurà de contemplar els seus òrgans de gestió i seguiment.  
 
Haurà de comptar amb una Comissió Executiva integrada per: 

• El vicerector/a responsable dels serveis cientificotècnics o persona en qui delegui 
• El responsable gerencial dels serveis cientificotècnics 
• El director/a del servei 
• Un màxim de tres membres del personal acadèmic experts en les àrees cientificotècniques en les que 

s’adscriu el servei. 
 
El reglament haurà d’establir les funcions de la Comissió Executiva, entre les quals hi ha d’haver les 
corresponents a prendre les decisions estratègiques del servei (compres d’equipament, ampliacions, orientació, 
etc). 
 
Tots els serveis cientificotècnics tindran un únic director del servei. Aquest director podrà ser o un membre 
del personal acadèmic o un membre del PAS. Independentment d’això, els serveis que així ho considerin podran 
mantenir l’estructura d’un director científic i un director tècnic, però en aquest cas caldrà especificar en el 
reglament quines funcions corresponen a cadascun i quin dels dos exerceix pròpiament les funcions de director 
del servei.  
 
El director del servei serà nomenat pel rector a proposta de la Comissió Executiva. 
 
Els serveis tindran una Comissió d’usuaris, nomenada per la Comissió Executiva i estarà formada per 
almenys cinc responsables científics (Investigadors principals), o persones en les quals deleguin, dels grups de 
recerca de la UAB que siguin usuaris regulars del servei o que n’hagin fet ús en el darrer any.  
 
La Comissió d’Usuaris és un òrgan consultiu i de seguiment de les activitats del servei. Entre les seves funcions 
hi ha la d’elaborar l’informe anual que haurà d’elevar a la Comissió Executiva. 
 
Tarifes 
 
Es fixaran tres tarifes diferenciades, la tarifa interna, l’externa i la mixta.  
El sistema de tarifes de cada servei s’establirà d’acord amb els criteris establerts conjuntament amb l’Àrea 
d’Economia i Finances, i aprovats per la Comissió Executiva del Servei que els proposarà per a la seva 
aprovació al Consell Social de la UAB.  
 
Terminis per adequar els reglaments 
 
La revisió dels reglaments s’haurà de fer en els 6 mesos següents a l’aprovació d’aquestes orientacions 
bàsiques. 
 
Acord 13/2009, de 30 de juny, pel qual s'acorda aprovar la proposta de Normativa de càtedres de recerca 
de la UAB, i elevar-la al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 
 
Acord 14/2009, de 30 de juny, pel qual s'acorda aprovar la creació del Servei de Cultius d'Anticossos i 
Citometria (SCAC) i el seu reglament, per delegació del Consell de Govern, que tot seguit es transcriu: 
 
 

Reglament del Servei de Cultius Cel·lulars, Producció d'Anticossos i Citometria (SCAC) 
 
Títol I. Naturalesa, composició, funcions, estructura 
 
Article 1. Denominació i finalitats 
El Servei de Cultius Cel·lulars, Producció d’Anticossos i Citometria (SCAC) de la UAB és un servei cientificotècnic 
que engloba les instal·lacions, els equipaments i els recursos econòmics, organitzatius i humans necessaris per 
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a l'obtenció de cultius cel·lulars primaris; el cultiu i manteniment rutinari de línies cel·lulars; l’obtenció 
d’anticossos policlonals i monoclonals; el desenvolupament d’immunoassaigs per detecció i/o quantificació de 
diferents molècules, i la caracterització fenotípica i funcional de les cèl·lules mitjançant citometria de flux. 
Aquest servei està a disposició de les persones usuàries dels diversos departaments i instituts de la UAB, així 
com de departaments d'altres universitats o centres públics externs i empreses privades. 
 
Article 2. Funcions 
Són funcions de l’SCAC de la UAB:  
a. L'adquisició, manteniment i, eventualment, la millora o substitució dels equipaments necessaris per a dur a 

terme el servei als usuaris. 
b. La distribució entre els usuaris autoritzats del temps disponible als diversos equipaments de l’SCAC en 

règim d'autoservei. 
c. L'organització de cursos d'aprenentatge, que permetin als usuaris rebre l'autorització corresponent per a fer 

ús, en règim d'autoservei, de les instal·lacions i l’equipament del Servei. 
d. La concessió o denegació a cada persona usuària de l'autorització necessària per utilitzar cada equipament 

en règim d'autoservei, amb la comprovació prèvia del seu nivell de coneixements. 
e. Generació i emmagatzematge de registres produïts com a conseqüència del treball realitzat a l’SCAC. 
f. La implementació de noves tecnologies per tal d’ampliar l’oferta de serveis als usuaris.  
 
Article 3. Règim econòmic 
3.1. L’SCAC aplicarà les tarifes (internes, mixtes, externes) que estan acordades per a cada presentació de 
servei . 
3.2. L’SCAC comptarà amb el pressupost assignat anualment per la UAB. 
 
Article 4. Personal 
L’SCAC comptarà amb el personal tècnic i administratiu necessari per a desenvolupar les seves tasques. 
 
Títol II. Estructura. Òrgans de funcionament 
 
Article 5. Òrgans 
1. L’SCAC dependrà funcionalment del vicerectorat responsable dels serveis cientificotècnics i, orgànicament, de 
la Gerència. 
2. Són òrgans de l’SCAC (vegeu l’organigrama annex): 
a. La Comissió Executiva  
b. La Comissió d'Usuaris  
c. El director o directora del Servei 
d. Els responsables d’Àrea. 
 
Capítol I. La Comissió Executiva 
 
Article 6. Naturalesa i composició 
La Comissió Executiva és un òrgan de l’SCAC per a la presa de decisions vinculants de cara al bon funcionament 
del Servei, per a encaminar-ne l’evolució al llarg del temps, i prendre decisions sobre la sol·licitud de projectes, 
personal i infraestructura. Són membres de la Comissió Executiva: 
a. El vicerector o vicerectora responsable dels serveis cientificotècnics o la persona en qui delegui. 
b. El responsable gerencial dels serveis cientificotècnics. 
c. El director o directora del Servei. 
d. Un màxim de tres investigadors acadèmics experts en les àrees que formen l’SCAC, designats pel 

vicerector responsable dels serveis cientificotècnics. 
 
Article 7. Funcions 
Les funcions de la Comissió Executiva són:  
a. Elaborar la proposta de Reglament de l’SCAC i proposar-ne les modificacions. 
b. Proposar al rector o rectora el nomenament del director o directora de l’SCAC. 
c. Avaluar i aprovar la proposta de tarifes de l’SCAC, per presentar-les al Consell Social de la UAB perquè les 

aprovi. 
d. Avaluar i aprovar la memòria anual de l’SCAC, amb el balanç econòmic d’activitats generades al Servei 

(ingressos i despeses), i aprovar el pressupost per a l’any següent. 
e. Avaluar i discutir els mecanismes proposats pel director del Servei per millorar l'eficàcia dels béns d'equip 

disponibles i obtenir-ne el màxim rendiment. 
f. Avaluar i discutir les propostes d’ampliació de personal i equipaments del Servei. 
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Capítol II. La Comissió d’Usuaris 
 
Article 8. Naturalesa i funcions 
1. La Comissió d'Usuaris és un òrgan consultiu nomenat per la Comissió Executiva.  
2. Són funcions de la Comissió d’Usuaris el seguiment de les activitats del Servei i l’el.laboració de l’informe 
anual.  
3. Les reunions seran convocades pel director o directora de l’SCAC. 
 
Article 9. Membres 
Són membres de la Comissió d'Usuaris: 
a. El director o directora de l’SCAC. 
b. Els responsables d’Àrea de l’SCAC 
c. La Comissió d’Usuaris estarà constituïda per un mínim de 5 membres, d’entre una representació dels 

responsables científics (investigadors principals), o persones en les quals deleguin, dels grups de recerca de 
la UAB que siguin usuaris regulars de l’SCAC o que n'hagin fet ús en el darrer any. 

 
Capítol III. La directora o director del Servei 
 
Article 10. Nomenament 
El director o directora de l’SCAC serà proposat per la Comissió Executiva, per a un període de 3 anys 
renovables. És el responsable directe del compliment del Reglament de l’SCAC, i haurà de rendir comptes de la 
marxa del Servei a la Comissió Executiva. El director o directora informarà a la Comissió Executiva dels 
mecanismes necessaris per millorar l'eficàcia dels béns d'equip disponibles i obtenir-ne el màxim rendiment.  
 
Article 11. Funcions 
Les funcions del director o directora de l’SCAC seran:  
a. Organitzar i gestionar el Servei. 
b. Elaborar la memòria anual del Servei. 
c. Vetllar per la correcta prestació dels diferents serveis als usuaris i pel manteniment dels aparells en òptim 

estat per ser utilitzats. 
d. Informar a la Comissió d'Usuaris dels assumptes d'ordre intern, de les activitats i de la situació econòmica 

de l’SCAC. 
e. Resoldre, en casos de conflicte entre els usuaris i el Servei, les incidències que es puguin produir. 
 
Capítol IV. Les àrees del Servei 
 
Article 12. Responsables d’àrees 
Els responsables d’Àrea seran els tècnics superiors de suport a la recerca específics de cadascuna de les àrees 
de l’SCAC: Cultius Cel·lulars, Producció d’Anticossos, i Citometria. La seva responsabilitat es centrarà a donar 
suport específic al director o directora sobre les qüestions i procediments a realitzar en cadascuna de les àrees 
operatives de l’SCAC. 
 
Article 13. Funcions 
Les funcions específiques de les persones responsables d’Àrea són les següents: 
1. Mantenir i actualitzar les llistes dels diversos serveis rutinaris que el personal de l’SCAC ofereix a les 

persones usuàries. 
2. Mantenir i actualitzar un cens de persones usuàries en què s’especifiqui el tipus d’usuari, el tipus de 

prestacions, i els equipaments que els usuaris poden manipular en règim d'autoservei. 
3. Distribuir les feines entre el personal tècnic associat a l’SCAC per tal de garantir la seva execució amb el 

màxim d’eficiència i rapidesa. 
4. Atorgar o denegar la condició d'usuari autoritzat, amb la comprovació prèvia del seu nivell, a les persones 

usuàries que desitgin treballar personalment en règim d'autoservei. Caldrà una autorització específica per a 
cada equipament. 

5. Coordinar i impartir els cursets de formació per a nous usuaris que desitgin l'autorització per accedir al 
règim d'autoservei. 

6. Distribuir entre els usuaris autoritzats el temps dels equipaments disponibles en règim d'autoservei de 
l’SCAC. 

7. Adaptar, implementar i difondre les noves tècniques i metodologies que eventualment puguin ser d'utilitat 
per a les persones usuàries. 

8. Assessorar els usuaris sobre problemes específics que puguin sorgir en el desenvolupament de la seva feina 
habitual. 
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Organigrama 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acord 15/2009, de 30 de juny, pel qual s'acorda aprovar la II Convocatòria d'estades postdoctorals 
d'investigació de les universitats de l'Aliança 4 Universitats, que tot seguit es transcriu: 
 

 

 

 
 

 

 

COMISSIÓ EXECUTIVA 
DE L’SCAC 

RESPONSABLE D’ÀREA 
PRODUCCIÓ 

D’ANTICOSSOS 

RESPONSABLE D’ÀREA  
ÀREA  CITOMETRIA 

RESPONSABLE D’ÀREA  
CULTIUS CEL·LULARS 

TÈCNICS DE SUPORT VINCULATS A L’SCAC 

COMISSIÓ  
D’USUARIS 

PERSONAL 
D’ADMINISTRACIÓ I 

SERVEIS (PAS) 

DIRECTOR/A DE 
L’SCAC 
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Acord 16/2009, de 30 de juny, pel qual s'acorda aprovar la proposta de resolució de la convocatòria de 
premis a l'excel·lència investigadora (PREI 2008), i elevar-la al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 
Acord 17/2009, de 30 de juny, pel qual s'acorda aprovar el repartiment del pressupost plurianual 
d'inversions-fons bibliogràfics per al 2009, que tot seguit es transcriu: 
 

Repartiment del pressupost plurianual d'inversions-fons bibliogràfics 2009 
 

Codi Ajut Departament / Biblioteca  Total  

RFB2009-01 Matemàtiques        2.894,78 €  
RFB2009-02 Química        3.114,79 €  
RFB2009-03 Física        1.986,98 €  
RFB2009-04 Geologia        1.403,39 €  
RFB2009-05 Bioquímica i Biologia Molecular        2.415,41 €  
RFB2009-06 Biologia Animal, Vegetal i Ecologia        2.084,24 €  
RFB2009-07 Genètica i Microbiologia        1.857,29 €  
RFB2009-08 Economia  de l'Empresa        3.594,16 €  
RFB2009-09 Economia Aplicada        1.616,45 €  
RFB2009-10 Economia i Història Econòmica        2.329,72 €  
RFB2009-11 Comunicació Audiovisual i Publicitat        3.061,52 €  
RFB2009-12 Periodisme i C. Comunicació        1.889,72 €  
RFB2009-13 Ciències Morfològiques           968,02 €  
RFB2009-14 Cirurgia        1.755,40 €  
RFB2009-15 Medicina        3.668,27 €  
RFB2009-16 Pediatria, Obstetricia, Ginecologia i Medicina Prev.        1.621,08 €  
RFB2009-17 Didàctica de l'Expresió Musical, Plàstica i Corporal        1.299,18 €  
RFB2009-18 Didàctica de la Llengua, de la Literatura i C. Socials        1.204,23 €  
RFB2009-19 Didàctica de la Matemàtica i de les C. Experimentals           963,38 €  
RFB2009-20 Psicologia de Bàsica Evolutiva i de l'Educació        2.357,51 €  
RFB2009-21 Història Moderna i Contemporània        1.672,03 €  
RFB2009-22 Filologia Catalana        2.376,04 €  
RFB2009-23 Filologia Espanyola        1.861,93 €  
RFB2009-24 Filologia Anglesa i Germanística        1.370,97 €  
RFB2009-25 Filologia Francesa i Romànica        1.171,81 €  
RFB2009-26 Geografia        1.676,66 €  
RFB2009-27 Pedagogia Aplicada        1.579,39 €  
RFB2009-28 Ciència Política i Dret Públic        2.204,67 €  
RFB2009-29 Sociologia        1.970,77 €  
RFB2009-30 Filosofia        1.042,12 €  
RFB2009-31 Art        1.134,76 €  
RFB2009-32 Dret Privat        1.553,92 €  
RFB2009-33 Dret Públic i C. Historicojurídiques        2.380,67 €  
RFB2009-34 Traducció i Interpretació        3.061,52 €  
RFB2009-35 Pedagogia Sistemàtica i Social           798,96 €  
RFB2009-36 Enginyeria Química        1.521,50 €  
RFB2009-37 Psiquiatria i Medicina Legal           866,12 €  
RFB2009-38 Psicobiologia i Metodologia C. de la Salut        1.199,60 €  
RFB2009-39 C. Antiguitat i de L'Edat Mitjana        1.567,82 €  
RFB2009-40 Biologia Cel·lular, Fisiologia i Inmunologia        2.690,99 €  
RFB2009-41 Sanitat i d'Anatomia Animals        1.280,65 €  

RFB2009-42 Ciència Animals i dels Aliments        1.549,29 €  

RFB2009-43 Medicina i Cirurgia Animal        1.435,81 €  
RFB2009-44 Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes           984,23 €  
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Codi Ajut Departament / Biblioteca  Total  

RFB2009-45 Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia           884,65 €  
RFB2009-46 Enginyeria Electrònica i de Materials        1.051,39 €  
RFB2009-47 Antropologia Social i Cultural           741,06 €  
RFB2009-48 Prehistòria           472,43 €  
RFB2009-49 Psicologia Clínica i de la Salut        1.116,23 €  
RFB2009-50 Psicologia Social           859,17 €  
RFB2009-51 Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius           838,33 €  
RFB2009-52 Microelectrònica i Sistemes Electrònics           801,28 €  
RFB2009-53 Ciències de la computació        1.352,44 €  
RFB2009-54 Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions           845,28 €  
RFB2009-55 Biblioteca de Ciències       15.721,12 €  
RFB2009-56 Biblioteca de Veterinaria        3.956,52 €  
RFB2009-57 Bibliteca de Medicina        8.457,88 €  
RFB2009-58 Biblioteca de Ciències Socials       16.151,13 €  
RFB2009-59 Hemeroteca General        5.866,79 €  
RFB2009-60 Cartoteca Lletres        1.389,42 €  
RFB2009-61 Biblioteca d'Humanitats       27.412,23 €  
RFB2009-62 Biblioteca Comunicació i Hemeroteca General        7.503,15 €  
RFB2009-63 Biblioteca de Sabadell        3.541,76 €  

 
 
  

 TOTALS    180.000,00 €  
 
 
Acord 18/2009, de 30 de juny, pel qual s'acorda aprovar la resolució de la distribució d'estades de curta 
durada fora de Catalunya per a l'any 2009, segon termini, per als becaris predoctorals de la UAB, que tot seguit 
es transcriu: 
 

Estades de curta durada fora de Catalunya per als becaris predoctorals de la UAB  
per a l'any 2009. Segon termini 

 
Codi Ajut Departament Investigador Centre de destinació  Import total  

ESTUAB2009-015 Economia Aplicada 
AVENDAÑO AROSEMENA, 
Antoni José 

University of Illinois      3.134,63 €  

ESTUAB2009-016 
Institut de 
Biotecnologia i 
Biomedicina 

COVALEDA CORTES, 
Giovanny Max Planck Institute      2.931,10 €  

ESTUAB2009-017 
Història Moderna i 
Contemporània 

GENIOLA, Andrea 
Universidad del País 
Vasco 

     1.288,18 €  

ESTUAB2009-018 Filologia Espanyola MORIS CAMPOS, Judith 
Universidad de La 
Habana 

     1.752,00 €  

ESTUAB2009-019 Química PEREZ LOPEZ, Briza 
University of Western 
Ontario 

     2.973,83 €  

  
 

        

      TOTAL   12.079,74 €  
 
 
Acord 19/2009, de 30 de juny, 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 
trascriu: 
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Sol·licitud altes i modificacions de grups propis UAB 

 

PROPOSTA DE MODIFICACIONS DE GRUPS  

NOM DEL GRUP 
ESTAT DEL 
GRUP 

CANVIS SOL·LICITATS 

1570 - Grup de Recerca Transmedia 02/03/2006 
CANVI DE NOM DEL GRUP: Grup de Recerca 
TransmèdiaCatalònia. ALTA: Josep Dávila (Univ. 
Texas at Brownsville), Anna Vilaró 

1765 - Grup de Recerca Llibertat, 
Seguretat i Transformacions de l'Estat 

16/05/2007 
ALTES: Dr. Michele Carducci - professor Dret 
Constitucional i Comparat de la Universitat de 
Salento (Lecce, Itàlia) 

1299 - Grupo de Investigación del 
Cuento Español del siglo XIX - GICES 
XIX 

02/03/2006 

CANVI IP: MONTSERRAT AMORES GARCÍA 
subtitueix al prof. Sergio Beser Orti. ALTES: 
Jaume Pont (UAB), Enrique Miralles (UAB), Ana 
Casas (UAB), María Jesús Amores, Teresa Barjau. 
BAIXES: José Antonio Luque Carreras, David Roas 
Deus. També modificacions en el Nom del grup i 
en els Objectius 

1282 - Grup de Recerca Contacte de 
Poblacions i Estrangeria al Món Grec 
Antic 

02/03/2006 
MODIFICACIONS en els Objectius i la Justificació 
del grup 

1740 - Grup de Recerca Estudis 
Federals i Autonòmics 

16/05/2007 

MODIFICAR NOM GRUP: Grup de Recerca d'Estudis 
Federals i Autonòmics (GREFA). BAIXA: Manuel 
Gerpe Landín. ALTA: Clara Marquet Sardà i Anna 
Maria Pla 

   

PROPOSTA DE NOUS GRUPS   

NOM DEL GRUP 
ESTAT DEL 
GRUP 

COMENTARIS 

Grup de Recerc Comress 
(Comunicació i Responsabilitat 
Social). IP: Carme Ferré Pavía. Dep. 
de Periodisme i Ciències de la 
Comunicació 

NOU   

Grup de Recerca en Aplicacions i 
Models Matemàtics (GRAMM). IP: 
Aureli Alabert Romero. Dep. de 
Matemàtiques 

NOU   

 
 
Acord 20/2009, de 30 de juny, pel qual s'acorda autoritzar l'ús del nom de "Servei de Nutrició i Benestar 
Animal (SNIBA)" com a laboratori de prestació de serveis. 
 
 
I.3.3. Comissió de Personal Acadèmic 
 
Acord 17/2009, de 30 de juny, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la convocatòria de 
concurs d’una plaça de professor catedràtic d’universitat de l’àrea de coneixement de Medicina, i la composició de 
la comissió corresponent, que tot seguit es transcriu: 
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Concursos d’Accés a Places de Cossos Docents 
 

Convocatòria de Concursos de places vinculades UAB – SANT PAU 
 

Referència del Concurs: A1/044 
Cos docent: Catedràtic d’Universitat  
Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement: Medicina 
Departament:  Medicina 
Especialitat: Endocrinologia i Nutrició 
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 
 
JOAQUIM COLL DAROCA CU (Medicina ) UAB 
MIQUEL VILARDELL TARRÉS CU  (Medicina) UAB 
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
JOQUIM CALAF ALSINA  CU (Obstetrícia i Ginecologia) UAB 
AGUSTINA GARCIA SANCHEZ CU (Bioquímica i Biologia Molecular) UAB 
 
Acord 18/2009, de 30 de juny, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, el nomenament de 
professors emèrits als doctors Miquel Barceló Perelló, Càndid Genovard Roselló, Francesc González Sastre, José 
Manuel Blecua Perdices, Àngels Pascual de Sans, Joan Barceló Coll i Joan Martínez Alier. 
 
Acord 19/2009, de 30 de juny, pel qual es resol la V convocatòria de beques per a personal investigador en 
formació, per al curs acadèmic 2009-2010, que tot seguit es transcriu: 
 

Proposta de becaris adjudicataris de la cinquena Convocatòria de Beques PIF- 2009  

Departament de Matemàtiques    

Codi Beca: 402-01-2/09    

Perfil:Matemàtiques    

Nombre Beques: 2    

Id. estat 
Ordre 

Departament Nom Cognoms 

19409 APROVAT FINAL 1 PERE MENAL FERRER 

10071 APROVAT FINAL 2 MARIA ELENA RODRÍGUEZ  JORGE 

 LLISTA PROVISIONAL    

16391 APROVAT FINAL 3 SUNDUS ZAFAR 

18896 APROVAT FINAL 4 YUDY MARCELA BOLAÑOS RIVERA 

14932 APROVAT FINAL 5 CRISTINA SANCHEZ SERRA 

10632 PENDENT BAREMACIO 6 NURIA PRIEGO GARCIA 
     

Departament de Química    
Codi Beca: 403-01-1/09    
Perfil:Estudis mecanístics i preparatius de reaccions orgàniques convencionals i fotoquímiques enfocats a l'aprofitament del 
CO2. Química sostenible. 
Nombre Beques: 1    

Id. estat 
Ordre 

Departament Nom Cognoms 

10251 APROVAT FINAL 1 MARC SOTO HERNÁNDEZ 

 LLISTA PROVISIONAL    

12232 APROVAT FINAL 2 SARA DURÁN IBÁÑEZ 

10751 APROVAT FINAL 3 KAREN DURANT AMOR 

10794 APROVAT FINAL 4 FRANCISCO ANGEL CARBONERO  FERNÁNDEZ 
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Departament de Química    

Codi Beca: 403-02-1/09    

Perfil:Estudi teòric de la catàlisi enzimàtica i dels processos fotobiològics. 

Nombre Beques: 1    

Id. estat 
Ordre 

Departament Nom Cognoms 

14212 APROVAT FINAL 1 MARC NADAL FERRET 

 LLISTA PROVISIONAL    

16571 APROVAT FINAL 2 KEMEL  ARAFET CRUZ 

18630 APROVAT FINAL 3 GIACOMO DE SIMONE 

16496 APROVAT FINAL 4 JOSÉ ALFONSO TUÑÓN LÓPEZ 

18633 APROVAT FINAL 5 JUDTIH CECILIA GRANADOS REYES 

     

Departament de Química    

Codi Beca: 403-03-1/09    
Perfil: Desenvolupament de sistemes de membranes de fibra buida acoplats a tècniques instrumentals (ICP-OES i ICP-MS) 
per a especiació química. 

Nombre Beques: 1    

Id. estat 
Ordre 

Departament Nom Cognoms 

13151 APROVAT FINAL 1 ORIOL BALTRONS ROSELL 

 LLISTA PROVISIONAL    

16892 APROVAT FINAL 2 JULEN ARRUABARRENA GAMBOA 

     

Departament de Química    

Codi beca:403-04-1/09    

Perfil: Nous materials nanoestructurats per a sensors i biosensors. 

Nombre Beques: 1    

Id. estat 
Ordre 

Departament Nom Cognoms 

15211 APROVAT FINAL 1 MIQUEL CADEVALL RIERA 

 LLISTA PROVISIONAL    

19414 APROVAT FINAL 2 JOSE GERARDO TERÁN ESCOBAR 

17553 APROVAT FINAL 3 MARYLUZ MORENO RUEDA 

15153 APROVAT FINAL 4 PRATHAMESH KHARKAR 

13507 APROVAT FINAL 5 MARÍA JAZMÍN  VESGA GUIZA 
 
Departament de Química    

Codi beca:403-05-2/09    
Perfil: Desenvolupament de noves metodologies analítiques per a les indústries química i farmacèutica, fent servir 

espectroscòpia a l'infraroig proper (NIR), tant convencional com d'imatge, i espectrometria de mobilitat inònica (IMS). 

Nombre Beques: 2    

Id. estat 
Ordre 

Departament Nom Cognoms 

13951 APROVAT FINAL 1 RUBEN JIMENEZ SOLANO 

16891 APROVAT FINAL 2 JULEN ARRUABARRENA GAMBOA 

 LLISTA PROVISIONAL    

14633 APROVAT FINAL 3 JULIO ALONSO BASTOS ARRIETA 

10791 APROVAT FINAL 4 FRANCISCO ANGEL CARBONERO  FERNÁNDEZ 

18715 APROVAT FINAL 5 DAVID ARTURO PERDOMO 

19355 APROVAT FINAL 6 DIEGO COBICE 
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Departament de Química    

Codi Beca:403-06-1/09    

Perfil:  Fotocatàlisi heterogènia: materials o processos per a la conversió d'energia. 

Nombre beques: 1    

Id. estat 
Ordre 

Departament Nom Cognoms 

17658 APROVAT FINAL 1 KATHERINE VILLA GOMEZ 

 LLISTA PROVISIONAL    

10752 APROVAT FINAL 2 KAREN DURANT AMOR 

12133 APROVAT FINAL 3 JUDITH CHIRINOS CÁRDENAS 

9451 APROVAT FINAL 4 JORGE ERICK MARÍN MORÁN 

     

Departament de Química    

Codi beca: 403-07-1/09    

Perfil: La Química bioinorgànica aplicada a metal·loproteïnes vegetals 

Nombre Beques: 1    

Id. estat 
Ordre 

Departament Nom Cognoms 

12711 APROVAT FINAL 1 MIREIA TOMAS GINER 

 LLISTA PROVISIONAL    

16851 APROVAT FINAL 2 YOLANDA LAGOS  MALLAMA 

17260 APROVAT FINAL 3 IRIS PÉREZ GASSOL  

10796 APROVAT FINAL 4 FRANCISCO ANGEL CARBONERO  FERNÁNDEZ 
 
Departament de Química    

Codi beca:403-08-2/09    

Perfil: Nanopartícules inorgàniques funcionalitzades  

Nombre Beques: 2    

Id. estat 
Ordre 

Departament Nom Cognoms 

11733 APROVAT FINAL 1 EDUARDO SOLANO MINUESA 

17552 APROVAT FINAL 2 MARYLUZ MORENO RUEDA 

 LLISTA PROVISIONAL    

15164 APROVAT FINAL 3 FERNANDO GÓMEZ  VILLARRAGA 

19413 APROVAT FINAL 4 JOSE GERARDO TERÁN ESCOBAR 

13506 APROVAT FINAL 5 MARÍA JAZMÍN  VESGA GUIZA 

19027 APROVAT FINAL 6 LOURDES JOSEFINA RIVAS  TORCATES 

18874 APROVAT FINAL 7 MARC FONT CORNELLÀ 

     

Departament de Geologia    

Codi beca: 405-01-1/09    

Perfil: Anàlisi genètica de fàcies marines profundes  

Nombre Beques: 1    

Id. estat 
Ordre 

Departament Nom Cognoms 

15934 APROVAT FINAL 1 MIQUEL POYATOS MORÉ 

 LLISTA PROVISIONAL    

17632 APROVAT FINAL 2 SILVIA MOLERO GARCIA 

18676 APROVAT FINAL 3 ANA MARIA  VESGA GÜIZA 
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Departament de Geologia 

Codi beca: 405-02-1/09    

Perfil: Estratigrafia del Neògen del Càucas   

Nombre Beques: 1    

Id. estat 
Ordre 

Departament Nom Cognoms 

17905 APROVAT FINAL 1 GIORGI CHOCHISHVILI 

 LLISTA PROVISIONAL    

15935 APROVAT FINAL 2 MIQUEL POYATOS MORÉ 

17633 APROVAT FINAL 3 SILVIA MOLERO GARCIA 

18616 APROVAT FINAL 4 MARIA VITTORIA URAS 

     

Departament de Bioquímica i Biologia Molecular  

Codi Beca: 406-01-3/09    

Perfil: Bioquímica i Biologia Molecular   

Nombre beques: 3    

Id. estat 
Ordre 

Departament Nom Cognoms 

17505 APROVAT FINAL 1 ANNA VILLAR PIQUÉ 

13731 APROVAT FINAL 2 JOFRE FERRER-DALMAU FALGUERAS 

18493 APROVAT FINAL 3 DAVID PULIDO GÓMEZ 

 LLISTAT PROVISIONAL    

14896 APROVAT FINAL 4 MYRIAM DAVILA HUERTA 

18374 APROVAT FINAL 5 GEOVANNY RIVERA HERNÁNDEZ 

12631 APROVAT FINAL 6 GERARD RUIZ BABOT 

     

Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia 

Codi Beca: 407-01-1/09    

Perfil: Fisiologia Vegetal    

Nombre Beques: 1    

Id. estat 
Ordre 

Departament Nom Cognoms 

19114 APROVAT FINAL 1 BERTA GALLEGO PÁRAMO 

 LLISTA PROVISIONAL    

12691 APROVAT FINAL 2 NURIA GARCIA FORNER 

18312 APROVAT FINAL 3 XAVIER LOZA DE BALANZÓ 

     

Departament de Genètica i Microbiologia  

Codi Beca: 409-01-3/09    

Perfil: Mutagènesi i Reparació del DNA   

Nombre Beques: 3    

Id. estat 
Ordre 

Departament Nom Cognoms 

10492 APROVAT FINAL 2 JUAN PABLO TRUJILLO QUINTERO 

17231 APROVAT FINAL 3 JENIFER MORENO PALOMO 

14533 APROVAT FINAL 4 GERARD VALES SEGURA 

     

Departament de Genètica i Microbiologia  

Codi Beca: 409-02-1/09    

Perfil: Microbiologia Ambiental    

Nombre Beques: 1    
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Id. estat 
Ordre 

Departament Nom Cognoms 

13891 APROVAT FINAL 1 TAMARA ANTÓN VICARIO 

 LLISTA PROVISIONAL    

16011 APROVAT FINAL 2 JOVANNA  ACERO  GODOY 

10418 APROVAT FINAL 3 BEHROKH MOHAJER MAGHARI 

     

Departament de Genètica i Microbiologia  

Codi Beca: 409-03-2/09    

Perfil: Microbiologia Molecular    

Nombre Beques: 2    

Id. estat 
Ordre 

Departament Nom Cognoms 

18032 APROVAT FINAL 1 ALBERT MAYOLA COROMINA 

14853 APROVAT FINAL 2 ESTELA NOGUERA ORTEGA 

 LLISTA PROVISIONAL    

17933 APROVAT FINAL 3 SALVADOR DURAN NEBREDA 

19312 APROVAT FINAL 4 GLORIA CAROLINA VICUÑA GIRALDO 

     

Departament de Genètica i Microbiologia  

Codi Beca: 409-04-1/09    

Perfil: Microbiologia Aplicada    

Nombre beques: 1    

Id. estat 
Ordre 

Departament Nom Cognoms 

11491 APROVAT FINAL 1 FRANCESC OLIVARES VEGAS 

 LLISTA PROVISIONAL    

     

18494 APROVAT FINAL 2 DAVID PULIDO GÓMEZ 

14069 APROVAT FINAL 3 MARTA PÉREZ MARTÍN 

17932 APROVAT FINAL 5 SALVADOR DURAN NEBREDA 

  

Departament de Genètica i Microbiologia  

Codi Beca: 409-05-2/09    

Perfil: Genètica Bacteriana    

Nombre beques: 2    

 estat 
Ordre 

Departament Id. Cognoms 

18892 APROVAT FINAL 1 POL HUEDO MORENO 

16792 APROVAT FINAL 2 PAULA MARTÍNEZ ALCALÁ 

 LLISTA PROVISIONAL    

9751 APROVAT FINAL 3 MATILDE ELVIRA D'ANGELO CASTAGNA 

16095 APROVAT FINAL 4 PEDRO RODRÍGUEZ LÓPEZ 

12332 APROVAT FINAL 5 MARIELA CARLA CALDERÓN REQUENA 
 
Departament d'Economia i Història Econòmica  

Codi beca: 412-01-4/09    

Perfil: Fonaments d'Anàlisi Econòmica   

Nombre beques: 4    
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Id. estat 
Ordre 

Departament Nom Cognoms 

15556 APROVAT FINAL 1 ANDREY IVASIUK 

18832 APROVAT FINAL 2 ALI AKBAR SAADATNIA 

17272 APROVAT FINAL 3 SHARIFI FATEMEH 

18852 APROVAT FINAL 4 IULIIA  GERASYMENKO 

  LLISTA PROVISIONAL        

17271 APROVAT FINAL 5 RUHOLLAH ESKANDARI 

15712 APROVAT FINAL 6 ATILA BUDAI 

18853 APROVAT FINAL 7 KEKE SUN 
 
Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat  

Codi beca: 413-01-2/09    

Perfil: Comunicació Audiovisual i Publicitat   

Nombre Beques: 2    

Id. estat 
Ordre 

Departament Nom Cognoms 

19097 APROVAT FINAL 1 MARCO FLORES MAYORGA 

18640 APROVAT FINAL 2 MARIA FERNANDA  LUNA RASSA 

 LLISTA PROVISIONAL    

11612 APROVAT FINAL 3 LUISA FERNANDA ACOSTA LOZANO 

14131 APROVAT FINAL 4 DORIA ANDREA BERMEO MARTÍNEZ 

19128 APROVAT FINAL 5 ANDREA MILENA LAFAURIE MOLINA 

     

Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal 

Codi Beca: 421-01-1/09    

Perfil:Educació Física i la seva  didàctica   

Nombre Beques: 1    

Id. estat 
Ordre 

Departament Nom Cognoms 

18970 APROVAT FINAL 1 GONZALO FLORES AGUILAR 

 LLISTA PROVISIONAL    

19464 APROVAT FINAL 2 FRANCISCO MONDACA SOTO 

14651 APROVAT FINAL 3 ALEX GARRIDO MENDEZ 

     

Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i CorporaL 

Codi beca: 421-02-1/09    

Perfil: Didàctica de la Música    

Nombre Beques: 1    

Id. estat 
Ordre 

Departament Nom Cognoms 

18332 APROVAT FINAL 1 CRISTINA GONZALEZ MARTIN 

 LLISTA PROVISIONAL    

18257 APROVAT FINAL 2 ILIA BILBIE GEORGESCU 

     

Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals 

Codi beca:423-01-1/09    

Perfil: Didàctica de les Ciències    

Nombre Beques: 1    
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Id. estat 
Ordre 

Departament Nom Cognoms 

13411 APROVAT FINAL 1 SILVIA LIZETTE RAMOS DE ROBLES 

 LLISTA PROVISIONAL    

17131 APROVAT FINAL 2 ALBA CASTELLTORT VALLS 

18292 APROVAT FINAL 3 ESTHER SABIO COLLADO 

     

Departament de Ciència Política i de Dret Públic  

Codi beca: 433-01-1/09    

perfil: Ciència Política i de l'Administració   

Nombre Beques: 1    

Id. estat 
Ordre 

Departament Nom Cognoms 

14551 APROVAT FINAL 1 CAMILO CRISTANCHO MANTILLA 

 LLISTA PROVISIONAL    

18452 APROVAT FINAL 2 MARIONA CODINACH FOSSAS 

14312 APROVAT FINAL 3 PATRICIA CORREA VILA 

16451 APROVAT FINAL 4 LUZ DEBAISIEUX PERKINS 

     

Departament de Filosofia    

Codi beca: 436-01-1/09    

Perfil beca: Filosofia    

Nombre beques: 1    

Id. estat 
Ordre 

Departament Nom Cognoms 

19390 APROVAT FINAL 1 ALBERT COMAS NOÈ 

 LLISTA PROVISIONAL    

10271 APROVAT FINAL 2 ENRIC PUIG PUNYET 

10351 APROVAT FINAL 3 RICARDO MENDOZA CANALES 

18954 APROVAT FINAL 4 LAIA RODRÍGUEZ SAN JUAN 

     

Departament d'Enginyeria Química   

Codi beca: 447-01-1/09    

Perfil: Enginyeria Cel·lular i Tissular pel desenvolupament de teràpies regeneratives 

Nombre beques: 1    

Id. estat 
Ordre 

Departament Nom Cognoms 

10031 APROVAT FINAL 1 LAURA CERVERA GRACIA 

 LLISTA PROVISIONAL    

13973 APROVAT FINAL 2 GEMMA  MAYOL RICART 

11699 APROVAT FINAL 3 SARA GÓMEZ QUEVEDO 

15642 APROVAT FINAL 4 PAULA MARTÍNEZ  FERNÁNDEZ 

     

Departament d'Enginyeria Química   

Codi beca:447-02-1/09    

Perfil: Degradació d'hidrocarburs mitjançant compostatge  

Nombre beques: 1    

Id. estat 
Ordre 

Departament Nom Cognoms 

18599 APROVAT FINAL 3 ANGÉLICA MARÍA SANTIS NAVARRO 
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LLISTA PROVISIONAL 

10925 APROVAT FINAL 4 MARÍA ISABEL PUERTA CANDEL 

     

Departament d'Enginyeria Química   

Codi  beca: 447-03-1/09    

Perfil: Eliminació biològica simultània de nitrogen i fòsfor amb reactors seqüencials 

Nombre beques: 1    

Id. estat 
Ordre 

Departament Nom Cognoms 

15612 APROVAT FINAL 1 JAVI GUERRERO CAMACHO 

 LLISTA PROVISIONAL    

9511 APROVAT FINAL 2 CARLOTA TAYÀ CRISTELLYS 

18991 APROVAT FINAL 3 ANTONIO BARREIRO VÁZQUEZ 

     

Departament d'Enginyeria Química   

Codi beca: 447-04-1/09    

Perfil: Biologia Molecular de llevats (Pichia pastoris) i operació en bioreactors 

Nombre beques: 1    

Id. estat 
Ordre 

Departament Nom Cognoms 

10371 APROVAT FINAL 1 XAVIER GARCIA ORTEGA 

 LLISTA PROVISIONAL    

13534 APROVAT FINAL 2 SÒNIA PASCUAL GUIRAL 

9452 APROVAT FINAL 3 YUDY PATRICIA HERRERA OSPINA 

     

Departament d'Enginyeria Química   

Codi beca: 447-05-1/09    

Perfil:Estratègies d'operació, monitoratge i caracterització de bioreactors de desulfuració de gasos rics energèticament 

Nombre beques: 1    

Id. estat 
Ordre 

Departament Nom Cognoms 

12871 APROVAT FINAL 1 ANDREA MONZÓN MONTEBELLO 

 LLISTA PROVISIONAL    

12495 APROVAT FINAL 2 FRANCESC FERNANDEZ ESPINOSA 

11698 APROVAT FINAL 3 SARA GÓMEZ QUEVEDO 

17416 APROVAT FINAL 4 PERE VEAS ROMAN 

     

Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia 

Codi beca:456-01-4/09    

Perfil: Biologia Cel.lular    

Nombre beques: 4    

Id. estat 
Ordre 

Departament Nom Cognoms 

11711 APROVAT FINAL 1 ANNA MALLOL DOMINGUEZ 

17172 APROVAT FINAL 2 DANIEL  DOMÍNGUEZ TAMAYO 

12811 APROVAT FINAL 3 LAIA HERNANDEZ GARCIA 

10691 APROVAT FINAL 4 TANIA PATIÑO PADIAL 

 LLISTA PROVISIONAL    

15632 APROVAT FINAL 5 PAULA MARTÍNEZ  FERNÁNDEZ 

12651 APROVAT FINAL 6 ALBERT SALAS HUETOS 
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Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia 

Codi beca:456-02-1/09    

Perfil: Fisiologia Animal    

Nombre beques: 1    

Id. estat 
Ordre 

Departament Nom Cognoms 

14931 APROVAT FINAL 1 FERRAN JARDI PUJOL 

 LLISTA PROVISIONAL    

18074 APROVAT FINAL 2 MARIA ERTA CAÑABATE 

15634 APROVAT FINAL 3 PAULA MARTÍNEZ  FERNÁNDEZ 

15812 APROVAT FINAL 4 LAIA CAPILLA PÉREZ 

     

Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia 

Codi beca: 456-03-1/09    

Perfil: Nutrició i Càncer de mama    

Nombre Beques: 1    

Id. estat 
Ordre 

Departament Nom Cognoms 

19258 APROVAT FINAL 1 ESTEL APARICIO PRAT 

 LLISTA PROVISIONAL    

19083 APROVAT FINAL 2 LEONOR VALENTE ALMEIDA 

10613 APROVAT FINAL 3 TANIT ARNEDO LLENA 

     

Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia 

Codi beca: 456-04-1/09    

Immunologia    

Nombre beques: 1    

Id. estat 
Ordre 

Departament Nom Cognoms 

19028 APROVAT FINAL 1 
CAROLINA 
MERCEDES BARRA QUAGLIA 

 LLISTA PROVISIONAL    

16257 APROVAT FINAL 2 LORENA  USERO REDREJO 

16472 APROVAT FINAL 3 ANDREINA WHITE MACHADO 

18404 APROVAT FINAL 4 ERIKA SCHOLZ VALERO 

     

Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia 

Codi beca: 456-05-2/09    

Biologia cel·lular i i genètica mèdica   

Nombre beques: 2    

Id. estat 
Ordre 

Departament Nom Cognoms 

15911 APROVAT FINAL 1 RITA REIG VIADER 

13313 APROVAT FINAL 2 MARIA EULALIA RAMOS MASDEU 

 LLISTA PROVISIONAL    

16852 APROVAT FINAL 3 JORGE RUSTRIAN MARTINEZ 

18566 APROVAT FINAL 4 SARAI PACHECO PIÑOL 

15872 APROVAT FINAL 5 MARIA JESUS ALVAREZ LOPEZ 

     

Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes 

Codi beca: 461-01-1/09    

Perfil: Antenes i Sistemes de Microones   
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Nombre beques: 1    

Id. estat 
Ordre 

Departament Nom Cognoms 

10851 APROVAT FINAL 1 JORDI MARIN GARCIA 

 LLISTA PROVISIONAL    

16076 APROVAT FINAL 2 NOELIA PATRICIA GIJÓN  PAREDES 

11759 APROVAT FINAL 3 JOSÉ ANTONIO IBARRA FUSTÉ 

11313 APROVAT FINAL 4 EYAD ARABI AHMED 

     

Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes 

Codi beca: 461-02-2/09    

Automatització i sistemes avançats de control  

Nombre beques : 2    

Id. estat 
Ordre 

Departament Nom Cognoms 

15671 APROVAT FINAL 1 CARLOS ANDRES GARCIA SALCEDO 

19125 APROVAT FINAL 2 VELIBOR DJALIC 

 LLISTA PROVISIONAL    

15176 APROVAT FINAL 3 PAUL KARIM TIBURCIO CASTRO 

15160 APROVAT FINAL 4 ANDREA MARÍA MARTÍNEZ TRUJILLO 

     

Departament d'Enginyeria Electrònica   

Codi beca: 463-01-5/09    
Perfil: Circuits i Sistemes Electrònics o Nanoelectrònica Computacional o Fiabilitat de Dispositius i Circuits Electrònics o 
Enginyeria de Microones i Mil.limètriques 

Nombre beques: 5    

Id. estat 
Ordre 

Departament Nom Cognoms 

18934 APROVAT FINAL 1 GUILLERMO  ALBAREDA PIQUER 

11351 APROVAT FINAL 2 MARIO LANZA MARTÍNEZ 

10571 APROVAT FINAL 3 JOAN GINER DE HARO 

19110 APROVAT FINAL 4 ALBIN BAYERL 

17372 APROVAT FINAL 5 MIGUEL DURÁN-SINDREU VIADER 

 LLISTA PROVISIONAL    

15231 APROVAT FINAL 6 FERNANDO UREÑA BEGARA 

17293 APROVAT FINAL 6 JORDI  SELGA RUIZ 

18953 APROVAT FINAL 6 JORDI AGUSTÍ BATLLE 

17973 APROVAT FINAL 7 JOSE LUIS MUÑOZ  GAMARRA 

     

Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació 

Codi Beca: 464-01-1/09    

Perfil: Teories i models de l'aprenentatge escolar  

Nombre Beques: 1    

Id. estat 
Ordre 

Departament Nom Cognoms 

18932 APROVAT FINAL 1 IKER PUENTE VIGIOLA 

 LLISTA PROVISIONAL    

17504 APROVAT FINAL 2 JULIETA HAIN CEA 

17618 APROVAT FINAL 3 SYLVIA MARIA TORRES BEZERRIL 

10671 APROVAT FINAL 4 ALEJANDRA SANDOVAL VILLALOBOS 

     

  



BOUAB Núm. 64           Juny del 2009 

 
 

_____________________________________________________ 52

Departament de Psicologia Clínica i de la Salut 

467-01-1/09    

Psicopatologia d'adults. Factors de risc de psicosis  

Nombre beques: 1    

Id. estat 
Ordre 

Departament Nom Cognoms 

15071 APROVAT FINAL 1 AGNÈS ROS MORENTE 

 LLISTA PROVISIONAL    

17332 APROVAT FINAL 3 JUDIT LÓPEZ MUNTANER 

12536 APROVAT FINAL 4 TAMARA YAMUZA SÁNCHEZ 

19399 APROVAT FINAL 5 VANESSA JOHANNA SUAZO BONNELLY 

     

Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius 

469-01-7/09    

Computació d'altes prestacions    

Nombre beques: 7    

Id. estat 
Ordre 

Departament Nom Cognoms 

18752 APROVAT FINAL 1 ROBERTO URIBE PAREDES 

19225 APROVAT FINAL 2 NILDA MARÍA PÉREZ OTERO 

12674 APROVAT FINAL 3 CARLOS NUÑEZ CASTILLO 

12511 APROVAT FINAL 4 JOAO ARTUR DIAS LIMA GRAMACHO 

15131 APROVAT FINAL 5 CÉSAR ALLANDE ÁLVAREZ 

19461 APROVAT FINAL 6 EDUARDO CÉSAR CABRERA FLORES 

15155 APROVAT FINAL 7 ANDREA MARÍA MARTÍNEZ TRUJILLO 

 LLISTA PROVISIONAL    

19226 APROVAT FINAL 8 SANDRA ADRIANA MENDEZ 

14691 APROVAT FINAL 9 JULIO MÁRQUEZ MARÍN 

18965 APROVAT FINAL 10 RAFIA INAM RANI 

     

Departament de Microelectrònica  i Sistemes Electrònics  

470-01-1/09    

Perfil: Disseny microelectrònic a nivell layout i a nivell transistor, consistent en l'estrtègia de disseny per una biblioteca  

de cel.les i un kit de disseny per a components RF i RFID utilitzant noves tecnologies per a la construcció de transistors OTFT  

i cel·les emprant tecnologies d'impressió ink-jet  

Nombre beques: 1    

Id. estat 
Ordre 

Departament Nom Cognoms 

17113 APROVAT FINAL 1 ELKIN GONZALO DIAZ GARZON 

 LLISTA PROVISIONAL    

18518 APROVAT FINAL 2 KHALEDA ALI 

17855 APROVAT FINAL 3 JHARNA AGRAWAL 

18987 APROVAT FINAL 4 SARA SHARIFZADEH 

14913 APROVAT FINAL 5 HÉCTOR DELGADO FLORES 
 
Departament de Microelectrònica  i Sistemes Electrònics  

470-02-1/09    
Perfil: Tecnologies multimèdia per a la implementació de noves solucions algorísmiques per a generar automàticament 
continguts multimèdia i índex provinents tant de fonts de vídeo o d'àudio  
Nombre beques: 1 
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Id. estat 
Ordre 

Departament Nom Cognoms 

18988 APROVAT FINAL 1 SARA SHARIFZADEH 

 LLISTA PROVISIONAL    

19023 APROVAT FINAL 2 EHSAN NADERNEJAD 

14914 APROVAT FINAL 3 HÉCTOR DELGADO FLORES 

18682 APROVAT FINAL 5 KARTHIK MAHESH VARADARAJAN 

     

Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics  

Codi Beca:470-03-1/09    

Perfil: Sistemes encastats industrial, sistemes multi robot, i tecnologies de sistemes distribuïts emergents 

Nombre Beques: 1    

Id. estat 
Ordre 

Departament Nom Cognoms 

19101 APROVAT FINAL 1 MARIA ISABEL VERGARA  GALLEGO 

 LLISTA PROVISIONAL    

18177 APROVAT FINAL 2 SNAIDER JOSÉ CARRILLO LINDADO 

18307 APROVAT FINAL 3 ISMAEL FABRICIO CHAILE 

15158 APROVAT FINAL 5 ANDREA MARÍA MARTÍNEZ TRUJILLO 

18986 APROVAT FINAL 6 SARA SHARIFZADEH 

     

Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics  

Codi Beca: 470-04-1/09    
Perfil: Desenvolupament de microinstrumentació distribuïda mitjançant una plataforma hardware amb sistemes encastats 
per a la integració de sensors intel·ligents 

Nombre beques: 1    

Id. estat 
Ordre 

Departament Nom Cognoms 

19100 APROVAT FINAL 1 MARIA ISABEL VERGARA  GALLEGO 

 LLISTA PROVISIONAL    

18176 APROVAT FINAL 2 SNAIDER JOSÉ CARRILLO LINDADO 

17852 APROVAT FINAL 3 JHARNA AGRAWAL 

16074 APROVAT FINAL 4 NOELIA PATRICIA GIJÓN  PAREDES 

     

Departament de Microelectrònica   

Codi Beca: 470-05-1/09    

Perfil: Enginyer electrònic, telecomunicació   

Nombre Beques: 1    

Id. estat 
Ordre 

Departament Nom Cognoms 

16651 APROVAT FINAL 1 EVA MARIA FIEDLER 

 LLISTA PROVISIONAL    

16317 APROVAT FINAL 2 MAURICIO  SCUSSEL 

17114 APROVAT FINAL 3 ELKIN GONZALO DIAZ GARZON 

16075 APROVAT FINAL 4 NOELIA PATRICIA GIJÓN  PAREDES 

15157 APROVAT FINAL 5 ANDREA MARÍA MARTÍNEZ TRUJILLO 

     

Departament de Ciències de la Computació  

Codi Beca:  471-01-8/09    

Perfil: Visió per computador    

Nombre Beques: 8    
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Id. estat 
Ordre 

Departament Nom Cognoms 

16131 APROVAT FINAL 1 DAVID FERNÁNDEZ MOTA 

15813 APROVAT FINAL 2 USMAN QAYYUM 

19344 APROVAT FINAL 3 ZHANWU XIONG 

18651 APROVAT FINAL 4 JON ALMAZÁN ALMAZÁN 

17952 APROVAT FINAL 5 AHMED GAD 

16357 APROVAT FINAL 6 MONICA PIÑOL NARANJO 

18679 APROVAT FINAL 7 KARTHIK MAHESH VARADARAJAN 

19345 APROVAT FINAL 8 NATALIYA SHAPOVALOVA 

 LLISTA PROVISIONAL    

15569 APROVAT FINAL 9 FERRAN POVEDA ABANSÉS 

9711 APROVAT FINAL 10 MIRZA TAHIR  AHMED 

18876 APROVAT FINAL 11 ISABEL RODES ARNAU 

18480 APROVAT FINAL 12 THANH  DAO  DUC  

     

Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions 

Codi Beca: 472-01-2/09    

Perfil: Compressió Interactiva d'Imatges   

Nombre Beques: 2    

Id. estat 
Ordre 

Departament Nom Cognoms 

18680 APROVAT FINAL 1 KARTHIK MAHESH VARADARAJAN 

13571 APROVAT FINAL 2 LEANDRO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ 

 LLISTA PROVISIONAL BAREMATS  

18481 APROVAT FINAL 3 THANH  DAO  DUC  

16072 APROVAT FINAL 4 NOELIA PATRICIA GIJÓN  PAREDES 

12552 APROVAT FINAL 5 JUAN MUÑOZ GOMEZ 

     
Bellaterra , 30 de Juny de 2009    
 
 
Acord 20/2009, de 30 de juny, pel qual s’informa desfavorablement el recurs d’alçada presentat per una 
professora contra la denegació d’any sabàtic. 
 
 
I.3.4. Comissió de Qualitat i d’Avaluació 
 
Acord 7/2009, de 29 de juny, pel qual es resolen peticions de professorat per a participar en la convocatòria 
d’avaluació de l’activitat docent del professorat de la UAB per períodes meritats fins el 31de desembre de 2008. 
 
Acord 8/2009, de 29 de juny, pel qual s’aprova l’avaluació dels complements addicionals per mèrits de gestió 
corresponents a l’any 2008, que tot seguit es transcriu: 
 

Proposta d’avaluació dels complements addicionals per mèrits de gestió 2008 
 

COGNOMS I NOM 
TOTAL 
 PUNTS 

TRAMS 

ALVAREZ GOMEZ, MANUEL 52 SEGON 

AULET AMELA, JAUME 57 TERCER 

AYMERICH HUMET, XAVIER 65 QUART 

BAQUE MILLET, LORRAINE 33 PRIMER 

CAMPA GUILLEM, ANGELS 32 PRIMER 
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COGNOMS I NOM 
TOTAL 
 PUNTS 

TRAMS 

CARRERAS COLLADO, RAMON 65 QUART 

CROS ALAVEDRA, ANNA 67 QUART 

DIOS MARCER, JOSE MARIA DE 34 PRIMER 

DOMENECH ARGEMI, MIQUEL 33 PRIMER 

FARELL FERRER, MONTSERRAT 32 PRIMER 

GARRIGA ESCRIBANO, CECILIO 31 PRIMER 

GODALL CASTELL, PERE 34 PRIMER 

JAIME CARDIEL, CARLES 60 TERCER 

LAFUENTE SANCHO, FRANCISCO JAVIER 33 PRIMER 

LLEBOT RABAGLIATI, JOSEP ENRIC 31 PRIMER 

LOPEZ BEJAR, MANUEL ANTONIO 35 PRIMER 

MARTINEZ GONZALEZ, Mª DEL CARMEN 55 TERCER 

MARTINEZ MUÑOZ, MARIO 59 TERCER 

MONCASI SOLSONA, JAUME 31 PRIMER 

MONTLLOR SERRATS, JOAN 58 TERCER 

MORA PEREZ, FERNANDO DE 35 PRIMER 

MORENO ORTIZ, ROMUALDO 47 SEGON 

PAGES BLANCH, JOAN 47 SEGON 

PALLARES BARBERA, MONTSERRAT 57 TERCER 

PARAMIO NIETO, M. TERESA 55 TERCER 

PERA ISERN, JOAQUIM 31 PRIMER 

PLA SOLER, Mª TERESA REYES 48 SEGON 

PUJOL ANDREU, JOSEP 33 PRIMER 

PUJOL CAPDEVILA, JAUME 32 PRIMER 

PUJOL VILALLONGA, ROSA MARIA 30 PRIMER 

PUYOL GONZALEZ, ANGEL 30 PRIMER 

QUESADA CASAJUANA, JOSE DANIEL 30 PRIMER 

RECODER SELLARES, MARIA JOSE 30 PRIMER 

RIFA COMA, JOSEP 35 PRIMER 

RIPOLL ARACIL, ANA Mª 37 PRIMER 

SANCHO PIFARRE, FERRAN 56 TERCER 

SAURI PUJOL, DAVID 30 PRIMER 

SUBIRATS HUMET, JOAN 33 PRIMER 

SUÑE TARRUELLA, JORDI 46 SEGON 

TENA PARERA, DANIEL 33 PRIMER 

TOBEÑA PALLARES, ADOLFO 55 TERCER 

TORT BARDOLET, LLUIS 30 PRIMER 

UNZETA LOPEZ, MERCEDES 30 PRIMER 

VALDES GAZQUEZ, MARIA 48 SEGON 
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II. Nomenaments i cessaments 
 
II.1. Facultats i Escoles universitàries 
 
Nomenaments 
 
Resolució de la rectora , d’11 de juny de 2009, per la qual es nomenen les següents persones membres de 
la Comissió Gestora de la Facultat de Ciències de la Comunicació: Josep Maria Català Domènech, Emili Prado 
Pico, Antoni Noguero Grau, Enric Marín Otto, Pere Oriol Costa Badia i Teresa Velázquez García-Talavera. 
 
Resolució de la rectora , d’11 de juny de 2009, per la qual es nomena la senyora Teresa Velázquez García-
Talavera secretària i interlocutora de la Comissió Gestora de la Facultat de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució de la rectora , d’11 de juny de 2009, per la qual es nomena el senyor Joan Gómez Pallarès 
representant de l’Equip de Govern de la UAB durant el procés de reconstitució dels òrgans de govern de la 
Facultat de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució de la rectora , de 18 de juny de 2009, per la qual es nomena la senyora Rosa M. Escorihuela 
Agulló secretària de la Unitat Docent de Ciències Mèdiques Bàsiques. 
 
Resolució de la rectora , de 30 de juny de 2009, per la qual es nomena el senyor Joan Montllor Serrats 
degà en funcions de la Facultat d’Economia i d’Empresa. 
 
 
Cessaments 
 
Resolució de la rectora, de 9 de juny de 2009, per la qual el senyor José María de Dios Marcer cessa com a 
vicedegà i coordinador d’Estudis de la Llicenciatura de Dret de la Facultat de Dret.  
 
Resolució de la rectora, de 18 de juny de 2009, per la qual la senyora M. Dolores Márquez Cebrián cessa 
com a vicedirectora de Qualitat Docent i Ordenació Acadèmica de l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials 
de Sabadell.   
 
Resolució de la rectora, de 18 de juny de 2009, per la qual el senyor Pere Jordi Fàbregas Batlle cessa com 
a secretari de la Unitat Docent de Ciències Mèdiques Bàsiques.   
 
Resolució de la rectora, de 23 de juny de 2009, per la qual el senyor Josep Maria Blanco Pont cessa com a 
degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució de la rectora, de 23 de juny de 2009, per la qual la senyora Patricia Lázaro Pernias cessa com a 
vicedegana d’Economia, Serveis i Equipaments de la Facultat de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució de la rectora, de 23 de juny de 2009, per la qual el senyor David Vidal Castell cessa com a 
vicedegà d’Estudiants i d’Ordenació Acadèmica de la Facultat de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució de la rectora, de 23 de juny de 2009, per la qual el senyor Daniel Tena Parera cessa com a 
vicedegà de Docència, Professorat i Intercanvis de la Facultat de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució de la rectora, de 23 de juny de 2009, per la qual el senyor Alfons González Quesada cessa com a 
secretari de la Facultat de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució de la rectora, de 23 de juny de 2009, per la qual el senyor Francisco Martín Villodres cessa com 
a vicedegà  de Pràctiques Externes i Promoció de la Facultat de Ciències de la Comunicació. 
 
 
II.2. Departaments 
 
Nomenaments 
 
Resolució de la rectora, de 4 de juny de 2009, per la qual es nomena el senyor Leonardo Pardo Carrasco 
coordinador de la Unitat de Bioestadística del Departament de Pediatria, d’Obstetrícia i Ginecologia i de 
Medicina Preventiva. 
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Resolució de la rectora, de 4 de juny de 2009, per la qual es nomena el senyor Joan Curbet Soler 
coordinador de Tercer Cicle del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística.  
 
Resolució de la rectora, de 4 de juny de 2009, per la qual es nomena el senyor Eliseo Sierra Noguero 
coordinador de Postgraus, Tercer Cicle i Relacions Exteriors del Departament de Dret Privat.  
 
Resolució de la rectora, de 4 de juny de 2009, per la qual es nomena el senyor Miguel Gardeñes Santiago 
director del Departament de Dret Privat.  
 
Resolució de la rectora, de 4 de juny de 2009, per la qual es nomena la senyora Susana Navas Navarro 
secretària del Departament de Dret Privat. 
 
Resolució de la rectora, de 18 de juny de 2009, per la qual es nomena el senyor Antonio Mur Sierra 
coordinador de Tercer Cicle del Departament de Pediatria, d’Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva. 
 
Resolució de la rectora, de 18 de juny de 2009, per la qual es nomena el senyor Xavier Bonfill Cosp 
coordinador de Tercer Cicle del Departament de Pediatria, d’Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva.  
 
Resolució de la rectora, de 30 de juny de 2009, per la qual es nomena el senyor Joan Pino Vilalta 
coordinador de la Unitat d’Ecologia del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia.  
 
 
Cessaments 
 
Resolució de la rectora, de 4 de juny de 2009, per la qual la senyora M. Mercedes Campillo Grau cessa com 
a Coordinadora de la Unitat de Bioestadística del Departament de Pediatria, d’Obstetrícia i Ginecologia i de 
Medicina Preventiva. 
 
Resolució de la rectora, de 4 de juny de 2009, per la qual la senyora Montserrat Capdevila Batet cessa com 
a coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística.  
 
Resolució de la rectora, de 4 de juny de 2009, per la qual el senyor Eliseo Sierra Noguero cessa com a 
coordinador de Tercer Cicle i de Relacions Exteriors del Departament de Dret Privat. 
 
Resolució de la rectora, de 4 de juny de 2009, per la qual la senyora Maria Ysàs Solanes cessa com a 
directora del Departament de Dret Privat. 
 
Resolució de la rectora, de 4 de juny de 2009, per la qual el senyor Miguel Gardeñes Santiago cessa com a 
secretari del Departament de Dret Privat. 
 
Resolució de la rectora, de 18 de juny de 2009, per la qual el senyor Carlos Rodrigo Gonzalo de Liria  cessa 
com a coordinador de Tercer Cicle del Departament de Pediatria, d’Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina 
Preventiva.  
 
Resolució de la rectora, de 18 de juny de 2009, per la qual el senyor Antonio Mur Sierra cessa com a 
coordinador de Tercer Cicle del Departament de Pediatria, d’Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva. 
 
Resolució de la rectora, de 30 de juny de 2009, per la qual el senyor Anselm Rodrigo Domínguez cessa 
com a coordinador de la Unitat d’Ecologia del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia.  
 
 
II.3. Instituts universitaris 
 
Nomenaments 
 
Resolució de la rectora, de 22 de juny de 2009, per la qual es nomena el senyor Giuseppe Munda 
vicedirector de Recerca de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals.  
 
Resolució de la rectora, de 22 de juny de 2009, per la qual es nomena la senyora Jordina Belmonte Soler 
secretària de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals. 
 
Resolució de la rectora, de 22 de juny de 2009, per la qual es nomena el senyor Georgios Kallis vocal de 
l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals.  
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Resolució de la rectora, de 26 de juny de 2009, per la qual es nomena el senyor Martí Boada Juncà vocal 
de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals.  
 
 
Cessaments 
 
Resolució de la rectora, de 22 de juny de 2009, per la qual la senyora Gara Villalba Méndez cessa com a 
secretària de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental.  
 
Resolució de la rectora, de 22 de juny de 2009, per la qual el senyor Martí Boada Juncà cessa com a vocal 
de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental.  
 
 
II.4. Institucionals 
 
Nomenaments 
 
Resolució de la rectora, de 8 de juny de 2009, per la qual es nomenen les i els representants de la UAB al 
Patronat de la Fundació Doctor Robert, que s’indiquen: Ana Ripoll Aracil, Miquel Vilardell Tarrés, Ramon 
Carreras Collado, Carles Jaime Cardiel, Isabel Pont Castejón, Magda Solà Tey, Montserrat Farell Ferrer, Gustau 
Folch Elosúa, Joaquim Coll Daroca, Manel López Béjar, Maite Martínez González, Jaume Farrés Vicén, 
Montserrat Garcia Caldés, José Juan Rodríguez Jerez i Maria Neus Pons Pena. 
 
Resolució de la rectora, de 9 de juny de 2009, per la qual es nomena la senyora Laura Santamaría Guinot 
coordinadora del Programa Oficial de Postgrau de Traducció, Interpretació i els seus Contextos Socioculturals. 
 
Resolució de la rectora, de 22 de juny de 2009, per la qual es nomena la senyora Teresa Xipell Prunés 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona, en el Consell Català de Formació Continuada per a 
formacions Sanitàries, per a la titulació de Fisioteràpia.  
 
Resolució de la rectora, de 30 de juny de 2009, per la qual es nomena el senyor Ramón Carreras Collado 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona, al Patronat de la Fundació Privada Parc de Salut de 
Sabadell.  
 
 
Cessaments 
 
Resolució de la rectora, de 8 de juny, per la qual cessen com a representants de la Universitat Autònoma de 
Barcelona al Patronat de la Fundació Doctor Robert, les persones que s’indiquen: Lluís Ferrer Caubet, Antoni 
Méndez Vilaseca, Rafael Grasa Hernández, Immaculada Vilardell Riera, Dolors Riba Lloret, Santiago Guerrero 
Boned, Miquel Domènech Argemí, Maria Teresa Paramio Nieto i Àurea Roldán Barrera.   
 
Resolució de la rectora, de 9 de juny, per la qual la senyora Pilar Orero Clavero cessa com a coordinadora 
del Programa Oficial de Postgrau de Traducció, Interpretació i els seus contextos socioculturals. 
 
 
III. Convenis 
 
III.1. Específics 
 
Conveni de 14 de gener de 2009 entre la UAB i Sigma Gestión Universitaria, A.I.E., pel qual s’encarrega a 
SIGMA la gestió per al desenvolupament i manteniment d'aplicacions per a la gestió universitària. 
 
Conveni de 5 de febrer de 2009 entre la UAB i la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC), 
per a la coorganització del congrés El exilio literario y homenaje a Antonio Machado en Colliure. 
 
Conveni de 10 de febrer de 2009 entre la UAB, la Universitat d'Alacant, la Universitat de Barcelona (UB), la 
Universitat de les Illes Balears (UIB) i la Universitat de València (UV), per a la col·laboració en el disseny, la 
producció, la realització, la compartició i la difusió d'objectes i documents audiovisuals/multimèdia. 
 
Addenda d’1 de març de 2009 entre la UAB i Banco Santander al conveni de 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 (Programa de beques postdoctorals). 
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Conveni d’1 de març de 2009 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 (Programa de beques postdoctorals "UAB-Santander"). 
 
Addenda d’11 de març de 2009 entre la UAB i l’Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) al 
conveni signat en data 23 d’octubre de 2006, per al manteniment del web de l'Observatori Català de l'Esport. 
 
Conveni de 16 de març de 2009 entre la UAB, l’Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPPNN), la 
Universidad Autónoma de Madrid, la Universitat de Girona (UdG), la Universitat de les Illes Balears (UIB), la 
Universidad de La Laguna, la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad de Sevilla, la Universidad 
de Valencia i la Universidad de Granada, per a l’establiment de les condicions de la col·laboració entre l'OAPPNN 
i les universitats vinculades al Programa de Doctorat Interuniversitari d'Educació Ambiental en les actuacions 
concretes que facilitin el desenvolupament del mateix. 
 
Conveni de 30 d’abril de 2009 entre la UAB i Nautilus Limited (Regne Unit), per a l’organització del seminari 
M028 -Sand-Rich Turbidity Systems from Slope to Basin Plain: Facies, Stacking Patterns and Controlling 
Factors. 
 
Conveni de 30 d’abril de 2009 entre la UAB, la Université de Franche-Comté (França), la Universidade do 
Algarve (Portugal) i la University of Wolverhampton (Regne Unit), per a col·laboració en la realització del Master 
in Natural Language Processing & Human Language Technology. 
 
Conveni de 4 de maig de 2009 entre la UAB i la Universitat Pompeu Fabra (UPF), per al desenvolupament de 
les pràctiques de dissecció dels estudiants del Grau de Biologia Humana de la UPF a la sala de dissecció de la 
Facultat de Medicina al Campus de Bellaterra. 
 
Addenda de 21 de maig de 2009 entre la UAB i la Clínica EUGIN (EUVITRO S.L.) al conveni de creació de la 
"Càtedra de Recerca EUGIN"  per determinar el programa per a la segona anualitat. 
 
Conveni de 5 de juny de 2009 entre la UAB, l’Ajuntament de Sabadell i l’Institut Català d'Arqueologia 
Clàssica, per a la redacció d'un pla director de les actuacions al Jaciment Arqueològic de Sant Pau de Riu-sec i 
pel desenvolupament d'ulteriors actuacions. 
 
Annex de 12 de juny de 2009 entre la UAB i Linvatec Spain, SL al conveni de 17 de maig de 2004 per a la 
realització d'accions formatives en matèria de formació en Anatomia Quirúrgica i Cirurgia Artroscòpica. 
Organització del IX Curs Teòric-Pràctic de Tècniques Artroscòpiques d'Espatlla. 
 
Conveni de 18 de juny de 2009 entre la UAB i Universitätsklinikum Düsseldorf (Alemanya), per a 
l’organització del projecte Transfusion Medicine, Cellullar and Tissue Therapies (TRANSMED).  
 
Conveni de 23 de juny de 2009 entre la UAB i la Universtà degli Studi di Torino (Itàlia), per a l’organització 
del Máster europeu (DIE): Droit et Polítiques de l'intégration Européenne: Droit Constitucionnes eurooéen et 
multilevel constitutionalism. 
 
Conveni de 25 de juny de 2009 entre la UAB i Foundation Ospedales Maggiore Policlinico, Mangiagalli e 
Regina Elena (Itàlia), per a l’organització del projecte Transfusion Medicine, Cellullar and Tissue Therapies 
(TRANSMED).  
 
 
IV. Convocatòries i resolucions de places 
 
IV.1. Personal docent i investigador 
 
Resolucions 
 
Resolució de la rectora de 8 de maig de 2009, per la qual s’integra el senyor Carlos Alberto Saura Antolín, 
de l’àrea de coneixement de Bioquímica i de Biologia Molecular, adscrita al departament de Bioquímica i 
Biologia Molecular, al Cos de Professors Titulars d’Universitat (BOE núm. 138, de 8 de juny de 2009). 
 
Resolució de la rectora de 12 de maig de 2009, per la qual s’integra el senyor Santiago Guerrero Boned, 
de l’àrea de coneixement d´Economia Financera i Comptabilitat, adscrita al departament d´Economia de 
l´Empresa , al Cos de Professors Titulars d’Universitat (BOE núm. 138, de 8 de juny de 2009). 
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Resolució de la rectora de 30 de maig de 2009, per la qual s’integra la senyora Maria Rosa Rovira Val, de 
l’àrea de coneixement d’Economia Financera i Comptabilitat, adscrita al departament d’Economia de l’Empresa , 
al Cos de Professors Titulars d’Universitat (DOGC núm. 5402, de 17 de juny de 2009). 
 
 
IV.2. Personal d’administració i serveis 
 
Convocatòries 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans de 3 de juny de 2009, per la 
qual s’anuncia una convocatòria pública per cobrir una plaça de tècnic/ca especialitzat/ada de Producció 
Artística, Dinamització Cultural, amb destinació a la Unitat d’Estudiants i de Cultura. 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans de 8 de juny de 2009, per la 
qual s’anuncia una convocatòria interna per cobrir una plaça d’administratiu/va Gestió Econòmica, amb 
destinació a l’Administració de Centre de la Facultat de Veterinària . 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans de 8 de juny de 2009, per la 
qual s’anuncia una convocatòria interna per cobrir una plaça d’administratiu/va de Departament, amb 
destinació al Departament de Ciència Política i Dret Públic, Administració de Centre de les facultats 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 10 de juny de 2009, per la 
qual s’anuncia una concurrència a tot el personal funcionari de l’Escala Auxiliar Administrativa (nivell bàsic) per 
cobrir una plaça d’auxiliar administratiu/va, amb destinació a l’Institut de Ciència i de Tecnologia Ambiental 
(ICTA), Administració de Centre de les facultats de Ciències i de Biociències. 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans de 15 de juny de 2009, per la 
qual s’anuncia una convocatòria interna a tot el personal laboral, per cobrir una plaça  d’auxiliar de Serveis, 
amb destinació a l’Administració de Centre de Ciències de l’Educació i de Traducció i Interpretació. 
 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans de 25 de juny de 2009, per la 
qual s’anuncia una convocatòria interna a tot el personal funcionari de l’Escala de Gestió, per cobrir una plaça 
de gestor/a, amb destinació a la Gestió Integrada de la Unitat Docent de Sant Pau, Administració de Centre de 
la Facultat de Medicina. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 25 de juny de 2009, per la 
qual s’anuncia una concurrència a tot el personal funcionari de l’Escala Auxiliar Administrativa (nivell bàsic) per 
a cobrir les places, que es detallen a continuació: 
 

 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans de 25 de juny de 2009, per la 
qual s’anuncia una convocatòria interna a tot el personal funcionari de l’Escala Administrativa, per cobrir una 
plaça d’administratiu/va Departament de Medicina, amb destinació a l’Administració de Centre de la Facultat de 
Medicina. 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans de 25 de juny de 2009, per la 
qual s’anuncia una convocatòria interna a tot el personal funcionari de l’Escala Administrativa, per cobrir una 
plaça d’administratiu/va, amb destinació al Servei d’Informàtica (SI). 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans de 25 de juny de 2009, per la 
qual s’anuncia una convocatòria interna a tot el personal funcionari de l’Escala Administrativa, per cobrir una 
plaça d’administratiu/va (nivell 18), amb destinació a l’Àrea de Relacions Internacionals. 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans de 25 de juny de 2009, per la 
qual s’anuncia una convocatòria interna a tot el personal funcionari de l’Escala Administrativa, per cobrir una 
plaça d’administratiu/va (nivell 22), amb destinació a l’Àrea de Relacions Internacionals. 
 

Plaça Destinació Horari de treball 

A 
Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes – 
Administració de l´ETSE 

09:00-17h 

B 
Departament d’Antropologia Social i Cultural – Administració 
de les facultats de Filosofia i Lletres i de Psicologia 

09:00-17h 
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Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans de 25 de juny de 2009, per la 
qual s’anuncia una convocatòria interna a tot el personal funcionari de l’Escala Administrativa, per cobrir una 
plaça de Secretari/ària de Direcció, amb destinació a l’Àrea de Relacions Internacionals. 
 
 
Resolucions 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 2 de juny de 2009, per la 
qual es declara desert el concurs per a cobrir una plaça d’administratiu/va amb destinació a la Biblioteca de 
Ciències Socials. 
 
Resolució del Gerent, de 4 de juny de 2009, per la qual es destina amb caràcter definitiu, la senyora, 
Francisca Mestres Folch amb la categoria laboral LG3L, a l’Institut de Biotecnologia i de Biomedicina “Vicente 
Villar Palasí”, amb dependència orgànica i funcional de la Gestió de l’Institut horari de les 9 a les 17 hores, i 
efectes del dia 8 de juny de 2009. 
 
Resolució de la rectora, de 8 de juny de 2009, per la qual es fa públic el nomenament de les persones que 
han superat les diferents fases de les proves selectives d’accés a l’escala administrativa (subgrup C1) (DOGC 
núm. 5402, de 17 de juny de 2009). 
 
 

COGNOMS I NOM 
Agudo Serrano, M. Luisa 
Alfonso Quintana, Jordi 
Amate Camprubí, Santiago 
Andrés Frigols, Àngel 
Andrés Montero, Sonia 
Ávila Soriano, Francisco 
Badia Ricart, Teresa 
Bernés Oñate, Mireia 
Bonet González, Francisco 
Borrego González, Alicia 
Bultó González, Jordi 
Cabrera Corchos, Rosa Maria 
Capmany Sans, Daniel 
Carrasco Caro, Carolina 
Castillo Villegas, María José 
Castillón Motta, Jesus 
Cervelló Atanes, Xavier 
Cirera Baques, María 
Ciriano Nogales, Maria Victòria 
Córdoba García, David 
Corpas González, Antonio José 
De Francisco Moreno, David 
del Pino Pérez, Eva 
Domínguez Camino, Manuela 
Espín López, Cristina 
Fabra Valiente, Mireia 
Ferrer Argelich, Susana 
García Lucena, María Dolores 
Garcia Mora, Isabel 
García Serrano, Elena 
Garriga Vidal, Marta 
González Molinero, Néstor 
González Pujol, Ariadna 
Grau Poch, Rosa Maria 
Guillén Salmerón, Maria Pilar 
Jorba Escribano, Maria del Mar 
Larramona Carrera, Lourdes 
Lázaro Díez, Míriam 
López Español, Alexandre 
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COGNOMS I NOM 
Luzón Aguilar, Sarai 
Macías Blanco, Yolanda 
Margarit Gisbert, M.Pilar 
Montoriol Vilajosana, Maria 
Montoza Gómez, Jose Antonio 
Moreno Maillo, Mireia 
Muñoz Calvo, Judith 
Palma Rosanes, Alba 
Paredes Canals, Montserrat 
Pérez-Sala Rodes, Manuel 
Pié Villacampa, Joan 
Ranchal Heras, Maria Dolores 
Rivallo Murillo, Encarnación 
Roig Torras, Joan 
Romero Prieto, Antonia 
Salas Crusat, Àngela 
Sánchez Llordés, Marc 
Segura Tarragona, Carolina 
Surroca Gasulla, Josep Maria 
Tomás Fernández, Sara 
Tomás Plau, Miguel 
Tomás Serrano, Ana 

 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 11 de juny de 2009, per la 
qual s’atorga la plaça d’administratiu, (responsable de préstec) al senyor Rafael Jaramillo Silva, amb destinació 
a la Biblioteca d’Humanitats (Administració de Centre de les facultats de Filosofia i Lletres i de Psicologia). 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 15 de juny de 2009, per la 
qual s’atorga la plaça d’auxiliar administratiu, (responsable de tarda) al senyor Raul Calejo Méndez, amb 
destinació a la Gestió Acadèmica de Sabadell -  Administració de Centre de les escoles universitàries d’Estudis 
Empresarials i d’Informàtica. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 16 de juny de 2009, per la 
qual s’atorga la plaça de Responsable de Servei, al senyor Fernando Guerrero Rebollo, amb destinació al Servei 
de Recursos Informàtics i Multimèdia (SERIM) - Administració de Centre de les facultats de Ciències de 
l’Educació i de Traducció i Interpretació. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 19 de juny de 2009, per la 
qual s’atorga la plaça d’auxiliar administratiu, nivell bàsic, al senyor Miguel Tomàs Plau, amb destinació a 
l’Institut de Ciència i de Tecnologia Ambiental - Administració de Centre de les facultats de Ciències i de 
Biociències. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 19 de juny de 2009, per la 
qual s’atorga la plaça d’administrativa, a la senyora Isabel Osorio Sánchez, amb destinació a la Gestió 
Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 26 de juny de 2009, per la 
qual s’atorga la plaça d’auxiliar de Serveis, al senyor José Miguel Nanclares Correa, amb destinació a 
l’Administració de Ciències de l’Educació i de Traducció i Interpretació. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 30 de juny de 2009, per la 
qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions d’administratiu/iva amb destinació a la Secretaria 
Tècnica del Gabinet del Rectorat a la senyora Judith Muñoz Calvo, amb dependència orgànica del Cap del 
Gabinet del Rectorat i dependència funcional de la Secretaria de la Rectora, amb efectes del dia 1 de juliol de 
2009. Vista la necessitat de cobrir amb caràcter d’urgència la plaça d’administratiu/va amb destinació a la 
Secretaria Tècnica del Gabinet del Rectorat (nivell 22) amb horari de 13,45 a les 20,45 hores que va ser 
convocada en data 14 d’abril de 2009 i declarada deserta per manca d’aspirants en data 24 d’abril de 2009. 
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V. Disposicions d’interès per a la UAB 
 
V.1. Europees 
 
Anunci de 30 de juny de 2009, per el qual es fa una convocatòria de propostes – EACEA/13/09 per a la 
finestra de Cooperació Exterior Erasmus Mundus – Regió d’Amèrica Llatina en el curs acadèmic 2009-2010- 
Programa d’acció comunitària per a promoure la cooperació entre els centres d’ensenyament superior, així com 
l’intercanvi entre els estudiants i el personal acadèmic dels Estats membres de la UE i tercers països (DOUE 
núm. 148, de 30 de juny de 2009). 
 
 
V.2. Estatals 
 
Resolució de 26 de maig de 2009, de la Secretaría de Estado de Investigación, per la qual s’aprova la 
convocatòria, per l’any 2009, del procediment de concessió d’ajudes de diferents Subprogrames del Programa 
Nacional de Internacionalización de la I+D, dins del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica (2008-2011) (BOE núm. 134, de 3 de juny de 2009). 
 
Ordre EDU/1434/2009, de 29 de maig de 2009, per la qual s’actualitzen els annexos del Real Decreto 
1892/2008, de 14 de novembre, per el que es regulen les condicions per l’accés als ensenyaments universitaris 
oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles (BOE núm. 135, de 4 de 
juny de 2009). 
 
Resolució de 18 de febrer de 2009, de la Secretaría de Estado de Investigación, per la qual es concedeixen 
subvencions per a la realització d’Accions Integrades d’Investigació Científica i Tecnològica entre Espanya i 
Alemanya, per el període 2009-2010 (BOE núm. 135, de 4 de juny de 2009). 
 
Resolució de 18 de febrer de 2009, de la Secretaría de Estado de Investigación, per la qual es concedeixen 
subvencions per a la realització d’Accions Integrades d’Investigació Científica i Tecnològica entre Espanya i 
Itàlia, per el període 2009-2010 (BOE núm. 135, de 4 de juny de 2009). 
 
Resolució de 18 de febrer de 2009, de la Secretaría de Estado de Investigación, per la qual es concedeixen 
subvencions per a la realització d’Accions Integrades d’Investigació Científica i Tecnològica entre Espanya i 
Portugal, per el període 2009-2010 (BOE núm. 135, de 4 de juny de 2009). 
 
Resolució de 18 de febrer de 2009, de la Secretaría de Estado de Investigación, per la qual es concedeixen 
subvencions per a la realització d’Accions Integrades d’Investigació Científica i Tecnològica entre Espanya i Sud-
àfrica, per el període 2009-2010 (BOE núm. 135, de 4 de juny de 2009). 
 
Resolució de 18 de febrer de 2009, de la Secretaría de Estado de Investigación, per la qual es concedeixen 
subvencions per a la realització d’Accions Integrades d’Investigació Científica i Tecnològica entre Espanya i 
Hongria, per el període 2009-2010 (BOE núm. 138, de 8 de juny de 2009). 
 
Resolució de 18 de febrer de 2009, de la Secretaría de Estado de Investigación, per la qual es concedeixen 
subvencions per a la realització d’Accions Integrades d’Investigació Científica i Tecnològica entre Espanya i 
França, per el període 2009-2010 (BOE núm. 138, de 8 de juny de 2009). 
 
Ordre CIN/1559/2009, de 29 de maig de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la  
concessió de ajudes públiques a la ciència i tecnologia en la línia instrumental d’articulació e internacionalització 
del sistema, emmarcada en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 
2008-2011 (BOE núm. 143, de 13 de juny de 2009). 
 
Resolució de 8 de juny de 2009, de la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitària, per la 
qual es publica l’acord de 2 de juny de 2009, de la Conferencia General de Política Universitària, per el qual es 
fixen els límits de preus públics per estudis conduents a la obtenció de títols universitaris oficials per el curs 
2009-2010 (BOE núm. 145, de 16 de juny de 2009). 
 
Correcció d’errors del Real Decreto 817/2009, de 8 de maig, per el qual es desenvolupa parcialment la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (BOE núm. 147, de 18 de juny de 2009). 
 
Ordre EHA/1636/2009, de 15 de juny, sobre els índexs de preus de ma d’obra i materials corresponents als 
mesos de juliol, agost, setembre, octubre, novembre i desembre de 2008, aplicables a la revisió de preus de 
contractes de les Administracions Públiques (BOE núm. 147, de 18 de juny de 2009). 
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Resolució de 8 de juny de 2009, de la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitària, per la 
qual es publica l’Acord del Consejo de Universidades per el qual es designen els membres de les comissions 
d’acreditació nacional (BOE núm. 148, de 19 de juny de 2009). 
 
Ordre CIN/1657/2009, de 15 de juny, per la qual s’aprova la convocatòria de l’any 2009, per a la concessió 
de les ajudes del subprograma de Proyectos Singulares y Estratégicos del Programa Nacional de Cooperación 
Público- Privada, dins de la Línia Instrumental d’Articulació i Internacionalització del Sistema, en el marc del 
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011 (BOE núm. 150, de 
22 de juny de 2009). 
 
Resolució de 3 de juny de 2009, de la Secretaría General de Universidades, per la qual es concedeixen 
ajudes per a la mobilitat d’estudiants en estudis de doctorat amb Menció de Qualitat per al curs 2008-2009 
(BOE núm. 153, de 25 de juny de 2009). 
 
Resolució de 5 de juny de 2009, de la Secretaría General de Universidades, per la qual es concedeix el 
trasllat temporal a un centre en el estranger a personal investigador en formació del programa nacional de 
formació de professorat universitari (BOE núm. 156, de 29 de juny de 2009). 
 
Ordre CIN/1728/2009, de 16 de juny, per la qual s’aprova la convocatòria de l’any 2009, per a la concessió 
de les ajudes del Programa Nacional de Redes, subprograma de recolzament a Plataformas Tecnológicas, dins 
de la Línia Instrumental d’Articulació i Internacionalització del Sistema, en el marc del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011 (BOE núm. 156, de 29 de juny de 
2009). 
 
 
V.3. Autonòmiques 
 
Resolució CMC/1510/2009, d´11 de maig de 2009, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en 
règim de concurrència competitiva, a entitats locals i universitats públiques de Catalunya que siguin titulars 
d’arxius per al disseny i la implantació d’un sistema de gestió documental (DOGC núm. 5393, de 4 de juny de 
2009). 
 
Ordre IUE/308/2009, de 12 de juny de 2009, per la qual es crea la Facultat d’Economia i Empresa, per 
fusió de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i de l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials de 
Sabadell, de la Universitat Autònoma de Barcelona. (DOGC núm. 5404, de 19 de juny de 2009). 
 
Resolució de 3 de juny de 2009, per la qual es fa pública l’adjudicació de les beques per realitzar estudis de 
postgrau a universitats catalanes en el marc del programa CEFCCA (DOGC núm. 5405, de 22 de juny de 2009). 
 
Resolució IUE/1741/2009, d'11 de juny de 2009, per la qual s'amplia el pressupost global i es modifiquen 
determinats termes de l'annex de la Resolució IUE/3485/2008, de 10 de novembre, per la qual s'aproven les 
bases i s'obre la convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca per a l'any 2009 
(SGR-DGR) (DOGC núm. 5407, de 25 de juny de 2009). 
 
Anunci de 25 de juny de 2009, pel qual s'anuncia la licitació del procediment restringit número 81/2009-
Servei d'auditoria econòmica dels comptes anuals (DOGC núm. 5407, de 25 de juny de 2009). 
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