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I. Disposicions generals i acords
I.1. Consell Social
Acord 23/2009, de 30 de novembre, pel qual s’aproven les Línies Generals del Pressupost de la UAB per a
l’any 2010, d’acord amb el que consta en el document PLE 16/11-2009.
Acord 24/2009, de 30 de novembre, pel qual s’acorda no aprovar la proposta dels Criteris Bàsics del Consell
Social per a l’elaboració del pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2010.
Acord 25/2009, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el balanç, el compte de resultats i la memòria
econòmica corresponents a l’exercici 2008 de l’entitat Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, d'acord
amb el que consta en el document PLE 17/11-2009.
Acord 26/2009, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el balanç, el compte de resultats i la memòria
econòmica corresponents a l’exercici 2008 de l’entitat Fundació Empresa i Ciència, d'acord amb el que consta
en el document PLE 18/11-2009.
Acord 27/2009, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el balanç, el compte de resultats i la memòria
econòmica corresponents a l’exercici 2008 de l’entitat Fundació Privada Gespa, d'acord amb el que consta en el
document PLE 19/11-2009.
Acord 28/2009, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el balanç, el compte de resultats i la memòria
econòmica corresponents a l’exercici 2008 de l’entitat Fundació Doctor Robert, d'acord amb el que consta en el
document PLE 20/11-2009.
Acord 29/2009, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el balanç, el compte de resultats i la memòria
econòmica corresponents a l’exercici 2008 de l’entitat Fundació Autònoma Solidària, d’acord amb el que consta
en el document PLE 21/11-2009.
Acord 30/2009, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el balanç, el compte de resultats i la memòria
econòmica corresponents a l’exercici 2008 de l’entitat Fundació Parc de la Recerca UAB, d'acord amb el que
consta en el document PLE 22/11-2009.
Acord 31/2009, de 30 de novembre, pel qual s’acorda:
1) Aprovar la cessió d'ús d'un terreny de 35,09 m2 a Endesa Eléctrica, SLU per al subministrament d’energia
elèctrica a l’edifici mòdul de Recerca de Biocampus (mòdul B), i la constitució de les corresponents
servituds de pas per a les instal.lacions elèctriques, d’acord amb el que consta en el document PLE 23/112009.
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 32/2009, de 30 de novembre, pel qual s’aprova la modificació de l’acord plenari 10/2009, en el sentit
que s’aprovi l’adscripció a la UAB d’EINA, Centre Universitari de Disseny i Art tant pel que fa a la impartició de
títols oficials de grau com de màsters universitaris oficials, segons consta en el document PLE 24-11/2009.
Acord 33/2009, de 30 de novembre, pel qual s’acorda:
1) Aprovar la proposta de creació, per al curs 2010-2011, del màster oficial universitari en Drets Sociolaborals, d’acord amb el que consta en el document PLE 25-11/2009.
2) Aprovar la proposta de creació, per al curs 2010-2011, del màster oficial universitari en Cirurgia oncològica,
d’acord amb el que consta en el document PLE 26-11/2009.
3) Aprovar la proposta de creació, per al curs 2010-2011, del màster oficial universitari en Tècniques
quirúrgiques endoscòpiques, d’acord amb el que consta en el document PLE 27-11/2009.
4) Aprovar la proposta de creació, per al curs 2010-2011, del màster oficial universitari en Neurorehabilitació,
d’acord amb el que consta en el document PLE 28-11/2009.
5) Aprovar la proposta de creació, per al curs 2010-2011, del màster oficial universitari en Rehabilitació
neuropsicològica i estimulació cognitiva d’acord, amb el que consta en el document PLE 29-11/2009.
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6) Aprovar la proposta de creació, per al curs 2010-2011, del màster oficial universitari en Física de sistemes
biològics i radiofísica, d’acord amb el que consta en el document PLE 30-11/2009.
Acord 34/2009, de 30 de novembre, pel qual s’aprova la creació, per al curs 2010-2011, del títol de grau de
“Gestió d’Empreses” i la seva adscripció a l’Escola Universitària de Ciències Socials, adscrita a la UAB, d’acord
amb el que consta en el document PLE 31/11-2009.
I.2. Comissions del Consell Social
I.2.1. Comissió Acadèmica
Acord 23/2009, de 19 de novembre, pel qual s’acorda Informar favorablement al Ple del Consell Social
sobre la següent proposta d’acord:
1) Aprovar la proposta de creació, per al curs 2010-2011, del màster oficial universitari en Cirurgia oncològica.
2) Aprovar la proposta de creació, per al curs 2010-2011, del màster oficial universitari en Tècniques
quirúrgiques endoscòpiques,.
3) Aprovar la proposta de creació, per al curs 2010-2011, del màster oficial universitari en Neurorehabilitació.
4) Aprovar la proposta de creació, per al curs 2010-2011, del màster oficial universitari en Rehabilitació
neuropsicològica i estimulació cognitiva.
5) Aprovar la proposta de creació, per al curs 2010-2011, del màster oficial universitari en Física de sistemes
biològics i radiofísica.
Acord 24/2009, de 19 de novembre, pel qual s’acorda:


Informar favorablement la petició de continuïtat dels estudis presentada pels alumnes de primer curs que
s’adjunten en el document CA 5/11-2009 que s’annexa a l’acta, als quals els és d’aplicació la Normativa de
Permanència aprovada pel Consell Social el 16 de juliol de 2004.



Informar desfavorablement la petició de continuïtat dels estudis presentada pels alumnes de primer curs
que s’adjunten en el document CA 5/11-2009 que s’annexa a l’acta, als quals els és d’aplicació la Normativa
de Permanència aprovada pel Consell Social el 16 de juliol de 2004.



Informar desfavorablement la petició de continuïtat dels estudis presentada per l’alumne de primer curs que
s’adjunta en el document CA 5/11-2009 que s’annexa a l’acta, al qual li és d’aplicació la Normativa de
Permanència aprovada pel Consell Social el 16 de juliol de 2004, així com la disposició interpretativa sobre
l’article segon de la Normativa de Permanència dels alumnes de la UAB aprovada en la Comissió Acadèmica
de 30 d’octubre de 2007 segons acord 15/2007.



Informar favorablement la concessió de la sol·licitud de convocatòria de gràcia presentada pels estudiants
que s’adjunten en el document CA 5/11-2009 que s’annexa a l’acta per a que es matriculin en el curs 20092010 de l’assignatura/les assignatures per la que/les que s’ha esgotat el nombre màxim de convocatòries.
A les esmentades sol·licituds els és d’aplicació la Normativa de Permanència aprovada pel Consell Social el
22 de maig de 1992 i modificada el 17 de juny de 1994 i el 17 de setembre de 1999.



Informar desfavorablement la concessió de la sol·licitud de convocatòria de gràcia presentada pels
estudiants que s’adjunten en el document CA 5 /11-2009 que s’annexa a l’acta per a que es matriculin en el
curs 2009-2010 de l’assignatura/les assignatures per la que/les que s’ha esgotat el nombre màxim de
convocatòries. A les esmentades sol.licituds és d’aplicació la Normativa de Permanència aprovada pel
Consell Social el 16 de juliol de 2004.



Informar favorablement la concessió de la sol·licitud de convocatòria de gràcia presentada pels estudiants
que s’adjunten en el document CA 5/11-2009 que s’annexa a l’acta per a que es matriculin en el curs 20092010 de l’assignatura/les assignatures per la que/les que s’ha esgotat el nombre màxim de convocatòries.
A les esmentades sol·licituds els és d’aplicació la Normativa de Permanència aprovada pel Consell Social el
16 de juliol de 2004.
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I.2.2. Comissió Econòmica
Acord 34/2009, de 20 de novembre, pel qual s’acorda aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de
la UAB corresponents al tercer trimestre de 2009, d’acord amb el que consta en el document CE 17/11-2009.
Acord 35/2009, de 20 de novembre, pel qual s’acorda aprovar els complements retributius autonòmics de
recerca del personal docent i investigador funcionari i laboral a 31-12-2008, d’acord amb el que consta en el
document CE 18/11-2009. El present acord resta condicionat a l’aprovació corresponent per part del Consell
de Govern de la UAB.
Acord 36/2009, de 20 de novembre, pel qual s’acorda:
a) Aprovar els complements retributius addicionals per mèrits de docència del personal docent i investigador
funcionari i contractat, avaluació 2008:
1)
2)

per períodes meritats fins el 31/12/2002, d’acord amb el que consta en el document CE 19/11-2009.
per períodes meritats fins el 31/12/2008, d’acord amb el que consta en el document CE 20/11-2009.

b) El present acord resta condicionat a l’aprovació corresponent per part del Consell de Govern de la UAB.
Acord 37/2009, de 20 de novembre, pel qual s’acorda aprovar els complements retributius addicionals per
mèrits de gestió del personal docent i investigador funcionari i contractat avaluació 2008, d’acord amb el que
consta en el document CE 21/11-2009. el present acord resta condicionat a l’aprovació corresponent per part
del Consell de Govern de la UAB.
Acord 38/2009, de 20 de novembre, pel qual s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social
sobre la proposta de Criteris Bàsics del Consell Social per a l’elaboració del pressupost de la Universitat
Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2010.
I.3. Consell de Govern
Acord 63/2009, d'11 de novembre de 2009, pel qual s'acorda aprovar la declaració següent:
1.

Sol·licitar al Consell Social, el suport per tal que l’equip de govern de la UAB, realitzi les gestions
corresponents davant la Generalitat de Catalunya i recolzi les actuacions de l’equip.

2.

Pressionar a la Generalitat de Catalunya en el sí de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques per a
l’acompliment del Pla de millora del finançament universitari, segons acord del govern de la Generalitat de
l’any 2006.

3.

Exigir que l’aprovació del pressupost de la Generalitat de Catalunya inclogui el Pla de millora del
finançament universitari esmentat.

4.

Incloure en el pressupost de la UAB per a l’any 2010 la partida pressupostària corresponent al Pla de
millora del finançament universitari.

I.4. Comissions del Consell de Govern
I.4.1. Comissió d’Economia i d’Organització
Sessió iniciada el 26 de novembre i acabada a la reunió de l'1 de desembre de 2009
Acord 10/2009, de 26 de novembre, pel qual s'acorda informar favorablement de les modificacions de
crèdit a 30 de juny de 2009.
Acord 11/2009, de 26 de novembre, pel qual s'acorda aprovar la resolució de la convocatòria per a la
compra d'equips de protecció individual (EPI) per a l'any 2009, en els termes que resulten de document que tot
seguit es transcriu:
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Acord 12/2009, de 26 de novembre, pel qual s'acorda aprovar la resolució de la convocatòria d'ajuts
destinada a millorar la prevenció de riscos en els laboratoris de recerca per a l'any 2009, en els termes que
resulten de document que tot seguit es transcriu:

_____________________________________________________
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Acord 13/2009, de 26 de novembre, pel qual s'acorda aprovar la resolució parcial de la convocatòria d'ajuts
destinada a millorar la prevenció de riscos en els laboratoris de docència, en els termes que resulten de
document que tot seguit es transcriu:

Acord 14/2009, de 26 de novembre, pel qual s'acorda atorgar un nou termini de 10 dies per tal que
s'esmenin les sol·licituds presentades amb defectes formals a la convocatòria d'ajuts destinada a millorar la
prevenció de riscos en els laboratoris de docència, atès el romanent existent en aquesta convocatòria. Aquest
termini finalitzarà el 16 de gener de 2010.
Acord 15/2009, d'1 de desembre, pel qual s'acorda aprovar la proposta de pressupost de la Universitat
Autònoma de Barcelona per al 2010, i s'eleva la proposta al Consell de Govern.
Acord 16/2009, d'1 de desembre, pel qual s'acorda informar favorablement de la proposta de modificació
de l'experimentalitat en el model de distribució del pressupost de funcionament a Centres i Departaments.

_____________________________________________________
8

BOUAB Núm. 68

Novembre del 2009

I.4.2. Comissió d’Estudis de Grau
Acord 8/2009, de 17 de novembre, pel qual s’aprova la memòria i el pla d’estudis del títol de
Graduat/Graduada en Psicologia.
Acord 9/2009, de 17 de novembre, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la modificació de
la memòria de grau en Fisioteràpia.
Acord 10/2009, de 17 de novembre, pel qual s’informa favorablement l’adscripció del Grau de Fisioteràpia a
la Facultat de Medicina, i s’eleva al Consell de Govern per la seva aprovació.
I.4.3. Comissió d’Estudis de Postgrau
Acord 8/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova la distribució de les subvencions econòmiques als
programes de Doctorat regulats pel RD 778/1998, que tot seguit es transcriu:
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Acord 9/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la modificació
del contingut dels estudis de doctorat següents: Ciència i Tecnologia Ambientals (MQ), Cirurgia, Didàctica de la
Història la Geografia i les Ciències Socials, Dret Públic Global, Dret Públic i Filosofia Jurídica Política, Física,
Medicina i Psiquiatria.
Acord 10/2009, de 10 de novembre, pel qual s’informa favorablement la creació del títol del nou estudi de
doctorat “Morfologia i Patologia Estructural i Molecular”, i s’eleva al Consell de Govern per la seva aprovació.
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Acord 11/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, el contingut del
nou estudi de doctorat “Morfologia i Patologia Estructural i Molecular” per al curs 2009-2010.
Acord 12/2009, de 10 de novembre, pel qual s’informa favorablement la creació de nous títols de màster i
diplomes de postgrau propis següents, i s’eleva al Consell de Govern per la seva aprovació:
- Màster en Estudis Europeus
- Diploma de Postgrau en Desenvolupament Econòmic Local
Acord 13/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, els plans
d’estudis de màster i diplomes de postgrau propis de nova creació i de renovació adaptats a l’EEES següents:
- Màster en Estudis Europeus
- Diploma de Postgrau en Desenvolupament Econòmic Local
- Màster en Administració de Negocis (MBA)
Acord 14/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el procediment per a les certificacions del programes
externs, que tot seguit es transcriu:
Certificació de programes externs a la UAB
La certificació
Els estudis de formació continuada són un dels mecanismes que permeten obtenir una formació teòrica
pràctica orientada a millorar i a mantenir les competències per a l’exercici professional. En aquest sentit, és
necessari que l’oferta de formació continuada respongui a les necessitats socials i laborals dins del context
socioeconòmic en el que es situen. No obstant això, la diversitat de programes, enfocaments, metodologies,
etc. de formació continuada proporcionada amb nivells de qualitat dispars fa necessari disposar d’un sistema
formal de certificació de les activitats formatives que es tradueix en una valoració objectiva.
La certificació de la UAB és el reconeixement que fa la UAB de l’adequació dels instruments utilitzats per a
aconseguir la finalitat plantejada com a objectiu del programa formatiu, cobrint necessitats de formació.
El sistema de certificació representa un element profitós per al professional, que li permet orientar millor els
esforços per mantenir actualitzats els seus coneixements, les habilitats i les aptituds. Alhora constitueix una
eina útil per a l’adaptació permanent de l’oferta a les necessitats del moment i per a la millora constant de la
qualitat.
1. Activitats que es certifiquen
La certificació és adreçada als estudis externs de la UAB. Han de ser estudis que tractin de matèries
relacionades amb el coneixement i que es dirigeixin al perfeccionament i a l’especialització professionals.
2. Què se certifica
Es certifica l’adequació dels instruments utilitzats per aconseguir els objectius del programa formatiu.
3. Qui pot sol·licitar la certificació
Poden sol·licitar la certificació entitats públiques o privades que imparteixen programes de formació
continuada.
La certificació ha de sol·licitar-la el representant legal de l’entitat que gestiona el programa qui anomenarà un
responsable per tal de que actuï com a interlocutor amb l’Escola de Postgrau durant tot el procés de
certificació.
4. Procés de certificació
El procés de certificació varia en funció que es tracti de la primera vegada que una entitat sol·licita la
certificació per a uns estudis, o bé que se sol·liciti la certificació per a uns altres estudis, és a dir, que amb
posterioritat l’entitat sol·liciti la certificació per a uns altres estudis, o que es tracti d’una sol·licitud de
renovació de la certificació.
I.

L’entitat sol·licitant és la primera vegada que demana la certificació d’uns estudis:
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Primera fase o sol·licitud
Què cal fer o presentar
Qui ho ha de fer

Entitat que sol·licita la
certificació

Comissió dels estudis
de Postgrau o aquí
delegui en el seu nom

Presentar el formulari normalitzat de sol·licitud de certificació. Disponible a la web
de
l’Escola
de
Postgrau
http://corporativa.uab.es/certificacio-deestudis/index.html
Presentar els Estatuts de l’entitat sol·licitant.
Presentar la Memòria de les activitats docents de l’entitat sol·licitant.
Presentar la Memòria econòmica de l’entitat.
Valorar la sol·licitud i la documentació de l’entitat sol·licitant.
Decidir sobre l’admissió a tràmit de la sol·licitud

Segona fase o avaluació
Qui ho ha de fer
Què cal fer o presentar

Entitat que sol·licita la
certificació

Comissió dels estudis
de Postgrau o aquí
delegui en el seu nom
Avaluadors

Presentar la documentació o la informació que se sol·licita en el protocol
d’avaluació per duplicat.
Fer el pagament dels drets d'avaluació
Proposar tres avaluadors externs
Designació de dos avaluadors (un titular i un suplent)
Analitzar i avaluar la documentació dels estudis que sol·liciten la certificació
d’acord amb els criteris previstos al Protocol d’Avaluació.

Tercera fase o certificació
Qui ho ha de fer
Què cal fer o presentar
Comissió dels estudis Notificació a l’entitat sol·licitant de l’obtenció o no de la certificació. La resolució
de Postgrau o aquí positiva de la certificació és donarà per un període d’un any.
delegui en el seu nom
II.

L’entitat sol·licitant vol certificar altres estudis que ofereix, però no és la primera vegada que es
presenta a la certificació:
En aquest cas no és necessari presentar la documentació de l’entitat, és a dir, els Estatuts, la Memòria
d’activitats docents i la Memòria econòmica; quant a la resta del procés, no varia.

III.

Procés que cal seguir per a renovar la certificació:
Per a mantenir la vigència de la certificació UAB s’ha de presentar la sol·licitud, com a mínim trenta dies
abans que caduqui la certificació vigent. La sol·licitud de renovació haurà d’anar acompanyada de la
documentació que es detalla en el protocol d’avaluació i del justificant de pagament de l’avaluació

5. Criteris per a l’obtenció de la certificació
Els criteris que es valoren com a necessaris per a l’obtenció de la certificació de qualitat d’un programa són els
següents:
I. Situació o justificació del programa en el context general de la formació continuada. El fet de ser un
programa que centri la seva activitat en un camp científic emergent o d’especial rellevància per al
progrés cultural, econòmic o social.
II. Articulació i coherència dels continguts i l’estructura general del programa
III. Adequació de la metodologia als objectius fixats per l’activitat.
IV. Afinitat del contingut del programa amb els professors i/o experts que hi participen.
V. Estudiants que s’hi ha matriculat en les darreres edicions i la seva inserció professional.
VI. Proposta d’objectius del programa per a les pròximes edicions i mecanismes que es desenvolupen
per al seu seguiment
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MODEL D’AVALUACIÓ
El protocol d’avaluació es planteja com un instrument que ha de permetre conèixer el grau d’adequació dels
programes externs de la UAB respecte el que es demana per a obtenir la certificació de la UAB, i també
facilitar l’anàlisi als avaluadors.
L’estructura del model engloba diverses dimensions, tot i que podrien ser més de les que es ressenyen a
continuació, s’ha volgut posar l’èmfasi en aquelles que s’ha valorat contribueixen de forma més directa a la
construcció del procés formatiu. A banda d’això, el model valora, també, la interrelació i la sintonia que
aquestes han de tenir entre elles, des d’una perspectiva global per tal d’aconseguir l’objectiu de qualitat que
s’espera ha de tenir l’estudi en qüestió.
Les
1.
2.
3.
4.
5.

dimensions o indicadors bàsics en el marc del procés formatiu, són els següents:
Programa de formació
Planificació i organització
Recursos humans
Recursos materials
Resultats

Al marge d’aquests i, d’acord amb els trets específics de la proposta formativa presentada, també s’haurà
d’aportar documentació relativa a indicadors que, de manera directa, formen part de la seva definició. En
aquest sentit la universitat es reserva la formulació d’aquets indicadors específics entenen que aquest es
fixaran quan es conegui la proposta formativa que sol·licita la certificació. Els indicadors específics tenen per
objectiu complementar els que s’han fixat com a bàsics i orientar en els aspectes més concrets de l’estudi.
Quant a la valoració o el pes que tenen els indicadors bàsics, en el context de l’avaluació, es de 80 punts
sobre 100. Per superar de forma positiva aquest procés cal obtenir-ne, com a mínim, 60 punts. En el cas del
indicadors específics, el pes es de 20 punts sobre 100, i cal obtenir-ne, una puntuació mínima de 10 punts.
Les pautes per valorar el grau d’adequació amb els indicadors que es detallen en cadascun dels apartats són
els següents:
1. PROGRAMA DE FORMACIÓ
El programa ha de tenir fixats els objectius formatius a través dels quals es dissenya el perfil de formació,
l’anàlisi de les competències professionals per a les quals habilita l’estudi, i els requisits formatius que
s’exigeixen. A banda d’això, cal que doni resposta també, al perfil d’accés, a les competències dels egressats;
al procés de selecció dels estudiants per accedir els estudis i tota aquella informació que ha de permetre, els
avaluadors, conèixer l’estudi i els instruments utilitzats.
Els indicadors que en aquest apartat s’han considerat rellevants per permetre l’anàlisi són els següents:

1. Definició del perfil de formació amb identificació de les competències que han d’adquirir els egressats
2. Criteris de selecció dels estudiants de nou accés, d’acord amb els perfils formatius requerits.
3. Pla d’estudis general: seqüència de l’estructura i continguts de cada unitat de formació o mòdul en relació
amb el perfil de formació fixat.

4. Adequació dels continguts del cada unitat de formació o mòdul pel que fa a l’extensió i profunditat dels
crèdits assignats.

5. Sistema que s’utilitza per l’actualització de continguts i en quina periodicitat es fa.
6. Coherència entre la metodologia d’ensenyament/aprenentatge i els objectius pretesos i si aquesta permet
la participació activa dels estudiants

7. Definició dels procediments i dels criteris d’avaluació dels estudiants
8. Sistemes d’informació i orientació als estudiants sobre els drets, deures i serveis de que disposen abans
d’iniciar el programa

9. Existència de bibliografia rellevant i actualitzada
2. PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ
En aquest apartat s’analitzen les tasques de l’equip responsable del programa formatiu, en relació a la
planificació, comunicació direcció i organització de l’ensenyament.
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Estructura organitzativa i funcions de cada un dels agents que intervé en les diferents fases del procés
formatiu: des de que s’inicia, amb la detecció de la necessitat d’implementar l’estudi; passant per la
gestió administrativa, fins arribar a l’avaluació del grau d’èxit de l’estudi.
Existència de procediments amb els que compta el programa per regular i garantir els processos de
presa de decisions relacionades amb el desenvolupament i els resultats del programa
Mecanismes que hi ha fixats per implementar les accions de millora derivades del procés de presa de
decisions.
Definició de com raona el programa la necessitat d’implementar els seus estudis en el mercat de la
formació continuada del seu sector.

3. RECURSOS HUMANS
En aquest apartat s’analitzen les característiques bàsiques tant del personal acadèmic i/o professional, com
del personal d’administració i serveis, implicat en el programa formatiu amb la finalitat de determinar el grau
d’adequació als objectius del programa.

14.
15.
16.

Estructura organitzativa del programa de formació en quant a la direcció, coordinació i gestió
Currículum vitae de cada professor i/o expert que participa en el programa
Mecanismes d’avaluació del professorat

4. RECURSOS MATERIALS
La valoració d’aquest indicador rau en la sintonia que hi ha d’haver entre els recursos materials utilitzats i els
objectius del procés formatiu. En el cas de programes semipresencials i/o a distància s’ha d’entendre que
l’avaluació tindrà un especial interès en abordar el model online que hi hagi implementat.

17.
18.

Característiques dels equipaments per dur a terme l’activitat docent: aules, sales de treball, sales
d’estudi, tallers, laboratoris, sales d’ordinadors, entre altres.
Material docent utilitzat pels estudiants (texts, apunts, estudis de cas, exercicis, entre altres) i nivell
d’accés o disponibilitat.

5. RESULTATS
Els resultats aconseguits pels estudiants i la satisfacció dels agents constitueixen criteris de rellevància per
valorar la qualitat del programa.

19.
20.

El programa té un sistema propi per valorar el grau d’acompliment de les expectatives dels estudiants
i/o enquestes de satisfacció en finalitzar?
Existeix un protocol de seguiment dels egressats en relació a la seva nova posició en el mercat de
treball? Especificar-ho

Acord 15/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova la delegació per a la resolució d’assumptes derivats
dels estudis de doctorat i de formació permanent en el delegat de la rectora per a l’Escola de Postgrau, que tot
seguit es transcriu:
Ordenació d’assumptes derivats dels estudis de formació permanent
ANTECEDENTS:
A l’acord de la Subcomissió de Postgrau de 20 de febrer de 2007 es va procedir a l’ordenació dels assumptes
derivats dels estudis de formació continuada.
El canvi d’estructura de les comissions competents en matèria acadèmica ha suposat que s’hagi hagut de fer
una anàlisi de la distribució d’assumptes que fins ara es tractaven a les comissions.
S’ha procedit a l’anàlisi de quins són els assumptes derivats dels estudis de formació permanent que fins ara
s’han tractat a les antigues Comissió d’Afers Acadèmics i Subcomissió de Postgrau i a actualment a la Comissió
d’Estudis de Postgrau, i de quin hauria de ser l’òrgan responsable per a la seva resolució.
En aquest sentit, s’ha diferenciat entre l’aprovació dels títols i dels plans d’estudi de formació permanent
(màsters, diplomatures de postgrau i cursos), la renovació i les modificacions dels mateixos, i els assumptes
relacionats amb peticions directes d’estudiants.
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Es manté el criteri que s’ha seguit segons el qual l’aprovació d’aquests títols i dels seus plans d’estudi han de
ser aprovats pel mateix òrgan que quan es tracta de títols oficials, només per als màsters i diplomatures de
postgrau, però sense necessitat de seguir el mateix rigor procedimental exigit per als títols oficials. Quant a la
renovació, proposem mantenir que només s’ha de garantir el mateix procediment d’aprovació quan implica
canvis en el títol o canvis substancials en el pla d’estudis. En el cas dels cursos, continuem entenent que
haurien de ser resolts pel delegat de la rectora per a l’Escola de Postgrau, tot informant a la Comissió d’Estudis
de Postgrau.
Pel que fa als assumptes relacionats amb peticions directes d’estudiants haurien de tenir el mateix tractament
que si es tractés d’estudis de grau i, per tant, entenem que haurien de ser resolts per l’òrgan equivalent al degà
o director de centre, en el cas dels estudis de formació permanent, el delegat de la rectora per a l’Escola de
Postgrau.
PROPOSTA D’ACORD DE LA COMISSIÓ D’ESTUDIS DE POSTGRAU:
1.- Donar el vistiplau a la distribució de competències en matèria d’aprovació de títols i plans d’estudis de
màsters propis i diplomatures de postgrau:
Assumpte

Anterior òrgan competent

Aprovació de títols
corresponents a màsters
propis
Aprovació de títols
corresponents a diplomatures
de postgrau
Aprovació de plans d’estudi
corresponents a màsters
propis
Aprovació de plans d’estudi
corresponents a diplomatures
de postgrau

Consell de Govern, prèvia aprovació
de la Comissió d’Afers Acadèmics

Òrgan competent per a la
resolució
Consell de Govern, previ informe de
la Comissió d’Estudis de Postgrau

Consell de Govern, prèvia aprovació
de la Comissió d’Afers Acadèmics

Consell de Govern, previ informe de
la Comissió d’Estudis de Postgrau

Comissió d’Afers Acadèmics previ
informe de la Subcomissió de
Postgrau
Comissió d’Afers Acadèmics previ
informe de la Subcomissió de
Postgrau

Comissió d’Estudis de Postgrau
Comissió d’Estudis de Postgrau

2.- Delegació per a la resolució d’assumptes derivats dels estudis de formació continuada:
Assumpte

Anterior òrgan competent

- Renovació de màsters
propis i diplomatures de
postgrau

- Delegada del rector per a la
Formació Continuada per delegació
de la Subcomissió de Postgrau, i
informar a la Subcomissió de
Postgrau.

Aprovació de cursos de
formació continuada

Delegada del rector per a la Formació
Continuada per delegació de la
Subcomissió de Postgrau i informar a
la Subcomissió de Postgrau.
Delegada del rector per a la Formació
Continuada per delegació de la
Subcomissió de Postgrau i informar a
la Subcomissió de Postgrau.
Delegada del rector per a la Formació
Continuada per delegació de la
Subcomissió de Postgrau

Renovació de cursos de
formació continuada
Pròrrogues per a la
presentació de treballs de
recerca
Inclusió de pràctiques
externes en els programes
Autoritzacions per a la
matrícula en mòduls (part
d’un màster o DP)

Delegada del rector per a
Continuada per delegació
Subcomissió de Postgrau
Delegada del rector per a
Continuada per delegació
Subcomissió de Postgrau

Òrgan competent per a la
resolució
- Delegat de la rectora per a l’Escola
de Postgrau
-Quan comporti modificacions en el
títol o canvis substancials en el pla
d’estudis, se seguirà el mateix
procediment que per a l’aprovació.
Delegat de la rectora per a l’Escola de
Postgrau i informar a la Comissió
d’Estudis de Postgrau.
Delegat de la rectora per a l’Escola de
Postgrau
Delegat de la rectora per a l’Escola de
Postgrau

la Formació
de la

Delegat de la rectora per a l’Escola de
Postgrau

la Formació
de la

Delegat de la rectora per a l’Escola de
Postgrau
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Canvis en els preus de
matrícula

Delegada del rector per a la Formació
Continuada per delegació de la
Subcomissió de Postgrau

Delegat de la rectora per a l’Escola de
Postgrau

Altres sol·licituds d’estudiants
de formació continuada

Delegada del rector per a la Formació
Continuada per delegació de la
Subcomissió de Postgrau

Delegat de la rectora per a l’Escola de
Postgrau

3.- Delegar les competències per a la resolució d’assumptes derivats de la certificació de programes externs a
la UAB:
Consell Acadèmic de l’Escola de
Admissió a tràmit,
nomenament dels avaluadors Postgrau
i resolució de la certificació de
programes externs

Delegat de la rectora per a l’Escola de
Postgrau

4.- En els assumptes objecte de delegació del present acord, el delegat de la rectora per a l’Escola de Postgrau
podrà presentar a informe previ de la Comissió d’Estudis de Postgrau els casos de dubtes d’interpretació de la
normativa aplicable.
5.- En els casos d’impugnació o presentació d’al·legacions contra resolucions del delegat de la rectora per a
l’Escola de Postgrau en els assumptes delegats pel present acord, es requerirà informe previ a la Comissió
d’Estudis de Postgrau per a la seva resolució.
6.- La resta d’assumptes derivats dels estudis de formació continuada no contemplats en aquest acord, la
competència dels quals no estigui atribuïda a un altre òrgan, s’estén que són competència de la Comissió
d’Estudis de Postgrau.
7.- En tots els assumptes que s’hagin de signar per delegació, es farà constar aquesta circumstància.
Acord 16/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, les memòries i
els plans d’estudis de títols de màster universitaris del curs 2010-2011 següents: Master Universitari en Fisica
de Sistemas Bilogicos i radiofisica, Máster Universitario en Rehabilitación Neuropsicológica y Estimulación
Cognitiva, Master Universitario en Neurorehabilitación, Master Universitario en Cirugía Oncológica i Master
Universitario en Técnicas Quirúrgicas Endoscópicas.
Acord 17/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la modificació
dels plans d’estudis de màsters universitaris següents:
- Màster universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació
Professional i Ensenyament d’Idiomes
- Màster universitari en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina
- Màster universitari en Ciència i Enginyeria Computacional
- Màster universitari en Ciència i Tecnologia Químiques
- Màster universitari en Prevenció i Gestió de Riscos a la Societat
- Màster en Investigació Etnogràfica, Teoria Antropològica i Relacions Interculturals
- Màster en Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat
Acord 18/2009, de 10 de novembre, pel qual s’informa favorablement el reconeixement de crèdits d’estudis
propis de postgrau.
Acord 19/2009, de 10 de novembre, pel qual s’autoritza l’extensió de l’estudi de doctorat en Ciència dels
Aliments amb la Universidad Autónoma Nuevo León, de Mèxic.
I.4.4. Comissió d’Investigació
Acord 30/2009, de 24 de novembre, pel qual s'acorda informar favorablement de la proposta de creació del
CER en Migracions i del seu Reglament, i s'eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació.
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I.4.5. Comissió de Personal Acadèmic
Acord 21/2009, de 12 de novembre, pel qual s’aprova la dotació de places amb clàusula de garantia, que
tot seguit es transcriu:
Dotació de places de clàusula de garantia
Places de cossos docents
1

Professor Titular d’Universitat

Immunologia

Places de personal acadèmic permanent
1
1

Agregat
Agregat

Microbiologia
Bioquímica i Biologia Molecular

Acord 22/2009, de 12 de novembre, pel qual s'aprova, per delegació del Consell de Govern, la convocatòria
de concursos a places de cossos docents, i les comissions corresponents, que tot seguit es transcriu:
Convocatòria de concursos a places de cossos docents, per delegació del Consell de Govern
Convocatòria de Concursos de places de professorat (Campus)
Plaça

Cos

Àrea

1
1
1
1

Catedràtic
Catedràtic
Catedràtic
Catedràtic

1
1
1
1
1
1

Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor

d’Universitat
d’Universitat
d’Universitat
d’Universitat

Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular

d’Universitat
d’Universitat
d’Universitat
d’Universitat
d’Universitat
d’Universitat

PLACES PER ACREDITATS
Referència del Concurs:
Cos al qual pertany la plaça:
N. de places:
Àrea de coneixement:
Departament:
Perfil:

Física Atòmica, Molecular i Nuclear
Física de la Matèria Condensada
Genètica
Microbiologia
Estadística i Investigació Operativa
Sociologia
Immunologia
Psicologia Social
Arquitectura i Tecnologia de Computadors
CC. de la Computació i Intel·ligència Artificial

A1/045
Catedràtic d’Universitat
1
Física Atòmica, Molecular i Nuclear
Física
Mecànica clàssica. Física d’altes energies.

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
CARMEN BAIXERAS DIVAR
FERNANDO LÓPEZ AGUILAR

CU
CU

(Física Atòmica, Molecular i Nuclear) UAB
(Física Aplicada) UAB

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
MARIA JOSEFA YZUEL GIMENEZ
RAMON CORBALAN YUSTE

CU
CU

(Òptica) UAB
(Òptica) UAB
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Referència del Concurs:
Cos al qual pertany la plaça:
N. de places:
Àrea de coneixement:
Departament:
Perfil:

A2/046
Catedràtic d’Universitat
1
Física de la Matèria Condensada
Física
Física Estadística. Cosmologia i Astrofísica

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
JOSÉ CASAS VAZQUEZ
DAVID JOU MIRABENT

CU Emèrit
CU

(Física de la Matèria Condensada) UAB
(Física de la Matèria Condensada) UAB

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
ALBERTO CHAMORRO BELMONT
FRANCESC XAVIER CASAMITJANA VILA

CU
CU

Referència del Concurs:
Cos al qual pertany la plaça:
N. de places:
Àrea de coneixement:
Departament:
Perfil:

(Física Teòrica) U. del País Basc
(Física de la Matèria Condensada) U. Girona
A3/047
Catedràtic d’Universitat
1
Genètica
Genètica i Microbiologia
Toxicologia genètica

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
RICARD MARCOS DAUDER
AMADEU CREUS CAPDEVILA

CU
CU

(Genètica) UAB
(Genètica) UAB

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
CARLES PLA ZANUY
MIGUEL ÁNGEL COMENDADOR GARCIA

CU
CU

Referència del Concurs:
Cos al qual pertany la plaça:
N. de places:
Àrea de coneixement:
Departament:
Perfil:

(Genètica) U. Girona
(Genètica) U. Oviedo

A4/048
Catedràtic d’Universitat
1
Microbiologia
Genètica i Microbiologia
Microbiologia

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
MONTSERRAT LLAGOSTERA CASAS
ISABEL ESTEVE MARTÍNEZ

CU
CU

(Microbiologia) UAB
(Microbiologia) UAB

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
EMILI MONTESINOS SEGUÍ
CARLES PEDRÓS ALIÓ

Referència del Concurs:
Cos al qual pertany la plaça:
N. de places:

CU
PI

(Producció Vegetal) U. Girona
(Ecologia) CMIMA-CSIC

B5/049
Professor Titular d’Universitat
1
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Àrea de coneixement:

Estadística i Investigació Operativa

Departament:
Perfil:

Matemàtiques
Estadística i Investigació Operativa

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
FREDERIC UTZET CIVIT
MARIA JOLIS GIMÉNEZ

CU
TU

(Estadística i Investigació Operativa) UAB
(Estadística i Investigació Operativa) UAB

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
NEUS CONSUL PORRAS
JAUME SOLER VILLANUEVA

TU
TU

Referència del Concurs:
Cos al qual pertany la plaça:
N. de places:
Àrea de coneixement:
Departament:
Perfil:

(Matemàtica Aplicada) ETSEIB - UPC
(Matemàtica Aplicada) U. de Girona

B6/050
Professor Titular d’Universitat
1
Sociologia
Sociologia
Metodologia de les Ciències Socials

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
CARLOS LOZARES COLINA
MARIS JESÚS IZQUIERDO BENITO

CU
TU

(Sociologia) UAB
(Sociologia) UAB

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
ANGEL BELZUNEGUI ERASO
TU
(Sociologia) U. Rovira i Virgili
AMADO ALARCON ALARCON
TU
(Sociologia) U. Rovira i Virgili

Referència del Concurs:
Cos al qual pertany la plaça:
N. de places:
Àrea de coneixement:
Departament:
Perfil:

B7/051
Professor Titular d’Universitat
1
Immunologia
Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia
Immunologia

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
ANTONIO CELAA COTARELO
CU
MANUEL SANTAMARIA OSSORIO
TU

(Immunologia) U. de Barcelona
(Immunologia) U. de Córdoba

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
JOAQUIMA NAVARRO FERRETÉ
CU
(Biologia Cel·lular) UAB
CARME NOGUÉS SANMIQUEL
TU
(Biologia Cel·lular) UAB

Referència del Concurs:
Cos al qual pertany la plaça:
N. de places:
Àrea de coneixement:
Departament:
Perfil:

B8/052
Professor Titular d’Universitat
1
Psicologia Social
Psicologia Social
Psicologia Social Aplicada a Treball, Gènere i Violència
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COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
MIQUEL DOMÈNECH ARGEMÍ
FRANCISCO JAVIER TIRADO SERRANO

TU
TU

(Psicologia Social) UAB
(Psicologia Social) UAB

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
JESÚS SALGADO VELO
NEUS ROCA CORTES

CU
TU

Referència del Concurs:
Cos al qual pertany la plaça:
N. de places:
Àrea de coneixement:
Departament:
Perfil:

(Psicologia Social) U. Santiago de Compostela
(Psicologia Social) U. de Barcelona

B9/053
Professor Titular d’Universitat
1
Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Microelectrònica i Sistemes Electrònics
Disseny de Sistemes Digitals

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
CARLES FERRER RAMIS
LLUIS RIBAS XIRGO

CU
TU

(Arquitectura i Tecnologia de Computadors) UAB
(Arquitectura i Tecnologia de Computadors) UAB

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
PHILIPPE GODIGNON
JOSÉ MILLÁN GÓMEZ

PI
PI

Referència del Concurs:
Cos al qual pertany la plaça:
N. de places:
Àrea de coneixement:
Departament:
Perfil:

(Tecnologia Electrònica) CNM - CSIC
(Enginyeria Elèctrica) CNM - CSIC

B10/054
Professor Titular d’Universitat
1
Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial
Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions
Xarxes de Computadors

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
JOAN BORRELL VIADER
JOSEP RIFÀ COMA

CU
CU

(CC Computació i Intel·ligència Artificial) UAB
(CC Computació i Intel·ligència Artificial) UAB

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
JUAN ANTONIO RODRIGUEZ AGUILAR CT
LLUIS GODO LACASA

PI

(CC. i Tecnologia Física) Institut d’Investigació en
Intel·ligència Artificial - CSIC
(CC. i Tecnologia Física) Institut d’Investigació en
Intel·ligència Artificial - CSIC

Acord 23/2009, de 12 de novembre, pel qual s'aprova, per delegació del Consell de Govern, la convocatòria
de concursos de personal acadèmic permanent, i les comissions corresponents, que tot seguit es transcriu:
Convocatòria de Concursos de Personal Acadèmic Permanent
Agregats
Plaça
1
1
1

Àrea
Microbiologia
Bioquímica i Biologia Molecular
Ciència Política i de l’Administració
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Referència del Concurs:
Cos al qual pertany la plaça:
N. de places:
Àrea de coneixement:
Departament:
Perfil:

AL/09/205
Agregat
1
Microbiologia
Genètica i Microbiologia
Ecologia Microbiana

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
ISABEL ESTEVE MARTINEZ
NÚRIA GAJU RICART

CU
TU

(Microbiologia) UAB
(Microbiologia) UAB

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
EMILI MONTESINOS SEGUI
DOLORS PARÉS OLIVA

CU
TU

Referència del Concurs:
Cos al qual pertany la plaça:
N. de places:
Àrea de coneixement:
Departament:
Perfil:

(Producció Vegetal) U. de Girona
(Tecnologia d’Aliments) U. de Girona

AL/09/206
Agregat
1
Bioquímica i Biologia Molecular
Bioquímica i Biologia Molecular
Bioquímica i Biologia Molecular. Biologia Molecular i
Biotecnologia de Plantes.

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
M. CARMEN MARTINEZ GÓMEZ
IMMCULADA PONTE MARULL

TU
TU

(Bioquímica i Biologia Molecular) UAB
(Bioquímica i Biologia Molecular) UAB

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
JOSEP ANTONI PEREZ PONS
SANDRA VILLEGAS HERNÁNDEZ

Agregat
TU

Referència del Concurs:
Cos al qual pertany la plaça:
N. de places:
Àrea de coneixement:
Departament:
Perfil:

(Bioquímica i Biologia Molecular) UAB
(Bioquímica i Biologia Molecular) UAB

AL/09/207
Agregat
1
Ciència Política i de l’Administració
Ciència Política i Dret Públic
Ciència Política i de l’Administració

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
MONTSERRAT BARAS GOMEZ
JOAQUIM BRUGUÉ TORRUELLA

TU
CU

(Ciència Política i de l’Administració) UAB
(Ciència Política i de l’Administració) UAB

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
FERRAN REQUEJO COLL
CLARA RIBA ROMEVA

CU
Agregat

(Ciència Política i de l’Administració) UPF
(Ciència Política i de l’Administració) UPF
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Acord 24/2009, de 12 de novembre, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, el nomenament
de professors emèrits als doctors Lluís Barbé Duran, Joan Fontcuberta Gel i Francesc Jané Carrencà.
Acord 25/2009, de 12 de novembre, pel qual s'aprova la convocatòria extraordinària de beques per al
Personal Investigador en Formació, que tot seguit es transcriu:
Sisena convocatòria de beques per a personal investigador en formació per a departaments de la
Universitat Autònoma de Barcelona per al curs 2009-2010

1. Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és concedir beques predoctorals d’investigació per a personal en formació, en
el marc d’aplicació de les línies generals de la nova carrera acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona
(Acord 57/2006, de 20 de desembre, del Consell de Govern), i del RD 63/2006. El personal investigador en
formació s’incorporarà en programes de doctorat o màsters oficials de la UAB per a dur a terme la tesi doctoral.
2. Requisits de les persones sol·licitants
2.1. En el moment de formalitzar la beca, les persones candidates han d’acreditar estar en possessió del títol o
haver superat els requisits per accedir als ensenyaments de tercer cicle o estudis oficials de postgrau, d’acord
amb els següents ordenaments:
a) Estudis de tercer cicle regulats pel Reial decret 778/1998, de 30 d’abril:
— Haver finalitzat els estudis que condueixen al títol de llicenciat, enginyer o arquitecte.
b) Estudis oficials de postgrau regulats per Reial decret 1393/2007 de 29 d’octubre:
— Haver finalitzat els estudis que condueixen al títol oficial espanyol de llicenciat, enginyer o arquitecte.
— Haver finalitzat els estudis que condueixen al títol espanyol de diplomat, enginyer tècnic i arquitecte tècnic
i tenir superats 60 crèdits ECTS d’un màster universitari.
— Haver superat 240 crèdits ECTS
c) En el cas dels sol·licitants que hagin obtingut el títol o realitzat els estudis que donen accés al doctorat en
sistemes educatius estrangers, la regulació es farà d'acord amb el que disposa l'article 16 del Reial decret
1393/2007.
2.2. Abans de formalitzar la beca, cal que les persones beneficiàries estiguin matriculades a un màster oficial o
a un programa de doctorat de la UAB mitjançant la gestió acadèmica de la facultat o de l’escola que
correspongui.
3. Transició de beca a contracte
3.1. Aquestes beques s’estructuren en dues etapes, de 24 mesos cadascuna, com a màxim:
a) En la primera etapa, el personal investigador en formació gaudeix de l’ajut en règim de beca per a dur a
terme els crèdits d’un programa de doctorat o d’un màster oficial i assoleix la suficiència investigadora
(DEA) o el document acreditatiu que el substitueixi d’acord amb la nova estructura dels ensenyaments
adaptats a l’espai europeu d’educació superior.
Les persones que no pertanyin a un país membre de la UE, per donar-se d’alta com a becàries han d’haver
gestionat prèviament el permís d’estada per estudis (NIE).
Aquelles persones candidates que resultin adjudicatàries i que a l’inici del gaudi de l’ajut tinguin el DEA o
l’acreditació equivalent han de passar 24 mesos en règim de beca per accedir a la segona etapa.
Les persones candidates que obtinguin el DEA o l’equivalent amb anterioritat a la finalització dels dos
primers anys de beca no accediran a la fase de contracte fins que completin el període de 24 mesos de
beca.
La persona beneficiària que, en finalitzar aquesta primera etapa, compleixi les condicions establertes,
formalitzarà un contracte laboral amb la UAB en els termes que queden recollits en l’apartat següent.
b) En la segona etapa, de 24 mesos com a màxim, la persona beneficiària de l’ajut signarà un contracte
laboral de pràctiques amb la UAB per a finalitzar i llegir la tesi doctoral, sempre que hagi obtingut la
suficiència investigadora (DEA) o un equivalent, d’acord amb la nova estructura dels ensenyaments
adaptats a l’espai europeu d’educació superior.
Les persones que no pertanyin a un dels estats membres de la UE, per a poder formalitzar el contracte han
de tramitar prèviament l’autorització de treball.
c) La persona beneficiària que, en finalitzar la primera etapa, no compleixi les condicions establertes per a
passar a la segona etapa disposarà de quatre mesos per a acreditar-les, període durant el qual no rebrà cap
ajut. Aquest període no és recuperable dins de l’etapa del contracte. Si un cop transcorreguts els quatre
mesos no ha acreditat els requisits perquè se la pugui contractar, perdrà el drets de la beca.
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4. Període i durada de l’ajut
4.1. La beca té una durada màxima de 48 mesos a partir de la data d’incorporació.
Les beques es poden renovar per períodes anuals fins a un màxim de tres renovacions, mitjançant un informe
favorable del director o directora del departament i, en el moment que convingui, del director o directora de
tesi.
4.2. Del període màxim de gaudiment de l’ajut es descomptaran els períodes en què s’hagi gaudit d’altres
beques de característiques similars pel que fa a objectius, quantitat i naturalesa.
5. Termini i presentació de sol·licituds
5.1. Cada sol·licitant ha d’emplenar un únic formulari de sol·licitud. En cas que estigui interessat en més d’un
dels perfils que s’ofereixen a l’annex I, pot sol·licitar-ne fins a un màxim de quatre, els qual ha d’indicar a
l’apartat corresponent, tot assignant-los l’ordre de prioritat (1 prioritat màxima, 4 prioritat mínima).
5.2. El període de presentació de sol·licituds serà del 16 de novembre al 3 de desembre del 2009.
5.3. Una vegada feta la comprovació de les sol·licituds presentades i de la documentació aportada, el dia 14 de
desembre de 2009 es publicarà a l’adreça www.uab.cat la relació de les sol·licituds admeses i de les excloses
per manca de documentació.
5.4. Per a formalitzar la sol·licitud cal emplenar completament tots els camps del formulari de sol·licitud i
trametre’l en format electrònic juntament amb els documents següents:
a) Còpia del DNI espanyol.
b) Còpia del passaport vigent (per als ciutadans de la UE i per als ciutadans extracomunitaris).
c) Currículum.
d) Certificat de l’expedient acadèmic de la titulació de grau per la qual vulgui ser baremat, si la titulació no ha
estat cursada a la UAB (apartat 2.1). Els titulats per la UAB no han d’adjuntar l’expedient acadèmic.
e) Títol acadèmic oficial (llicenciatura o grau), excepte les persones sol·licitants titulades a la UAB (apartat 2.1).
f) Còpia de l’acceptació d’inscripció a un màster oficial o a un doctorat a la UAB.
Les persones sol·licitants que hagin cursat els estudis parcialment o totalment a l’estranger, han d’adjuntar la
corresponent traducció jurada al castellà, al català o a l’anglès del certificat de l’expedient acadèmic i del títol.
En el cas dels estudis duts a terme parcialment o totalment a l’estranger, al certificat acadèmic hi ha de constar
el conjunt d’assignatures i de crèdits cursats que constitueixen la llicenciatura o un equivalent, i quines són les
qualificacions màximes i mínimes dins el sistema d’avaluació corresponent, així com la qualificació mínima
necessària per aprovar.
6. Àmbits competents per a la gestió
Els àmbits competents per a la gestió de les beques són l’Àrea de Gestió de la Recerca, l’Administració de
Personal Acadèmic i Investigador en Formació i els departaments que ofereixen beques en aquesta
convocatòria.
7. Òrgan competent per a la resolució
L’òrgan competent per a la resolució de les beques és la Comissió de Personal Acadèmic de la Universitat
Autònoma de Barcelona, i abans de resoldre-les considera les propostes de resolució trameses pels
departaments implicats en la convocatòria.
8. Termini i publicitat de la resolució
La Comissió de Personal Acadèmic emet la resolució que aprova la relació provisional de les persones
seleccionades i les de la llista d’espera, que es farà pública al web www.uab.cat el dia 4 de febrer de 2010. La
relació definitiva de persones candidates seleccionades i de la llista d’espera es farà pública el dia 18 de febrer
de 2009 al web esmentat. Les persones seleccionades rebran una comunicació a l’adreça electrònica que han
indicat al formulari de sol·licitud.
9. Acceptació de la beca
9.1. Una vegada feta pública la llista definitiva, les persones candidates que per ordre de prelació siguin
seleccionades rebran per correu electrònic la notificació de concessió de la beca juntament amb el document
d’acceptació.
La persona beneficiària ha de trametre, en el termini màxim de sis dies naturals a partir de l’endemà de la
comunicació de l’atorgament de la beca, el document d’acceptació. Per a poder formalitzar la beca, la persona
adjudicatària ha d’estar matriculada als estudis de màster oficial o al programa de doctorat. L’acceptació de la
beca implica també el compromís de complir totes les condicions generals que es deriven d’aquesta
convocatòria.
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9.2. Les persones beneficiàries han de retornar el document d’acceptació signat en el termini assenyalat a
l’apartat anterior, o indicar dins d’aquest termini que no accepten la beca. Si la persona candidata no tramet
l’acceptació dins el termini indicat s’entendrà que renuncia a l’ajut.
10. Formalització de la beca
Per a poder formalitzar la beca, la persona beneficiària ha de presentar a l’Administració de Personal Acadèmic i
Investigador en Formació (edifici del Rectorat, segona planta) els documents que s’indiquen a continuació, en
un termini mínim de set dies abans de la data d’alta.
a) Una còpia del DNI.
b) Passaport vigent (per a persones de la UE o extracomunitàries).
c) Una còpia de la targeta d’estudiant (NIE) o del resguard, juntament amb la còpia del comprovant
d’haver-lo sol·licitat, en el cas d’aquelles persones que no pertanyin als estats membres de la UE.
d) La còpia de la matrícula del màster o doctorat a la UAB del curs 2009-2010.
e) Una fotocòpia compulsada del títol de llicenciatura o equivalent. Els títols obtinguts en països no
comunitaris han d’estar legalitzats per via diplomàtica.
f) Fotocòpia del número de Seguretat Social.
— Si la persona té nacionalitat espanyola, en cas que no hagi estat mai donada d’alta a la Seguretat
Social, ha de dirigir-se a qualsevol de les oficines de la Tresoreria de la Seguretat Social amb el DNI
per sol·licitar aquest número.
— Si pertany a un estat membre de la UE, s’ha d’adreçar amb la targeta de resident comunitari (i si no
en té, l’ha de sol·licitar prèviament a qualsevol comissaria de policia) a qualsevol de les oficines de la
Tresoreria de la Seguretat Social per a sol·licitar el número.
— Pel que fa als becaris i becàries que no pertanyin a un estat membre de la UE, serà la UAB qui els
sol·licitarà el número de Seguretat Social.
g) Les dades bancàries.
h) Dues fotografies de mida carnet.
11. Drets del personal investigador en formació
Són drets del personal investigador en formació:
a) Percebre l’import corresponent a la beca en la forma establerta en els apartats 14 i 15 d’aquesta
convocatòria.
b) Obtenir la col·laboració i el suport necessaris de la Universitat per a desenvolupar amb normalitat els
estudis i el programa de recerca, d’acord amb les disponibilitats del departament d’adscripció.
c) Gaudir dels drets de la propietat intel·lectual i industrial derivats de l’activitat de recerca, segons la seva
contribució i d’acord amb la legislació vigent.
d) Utilitzar els serveis que ofereix la Universitat i participar en el conjunt de les seves activitats d’acord amb
la normativa interna de la UAB.
e) Gaudir dels drets i els avantatges socials dels quals gaudeix el personal acadèmic de la UAB.
f) Optar a altres ajuts complementaris per a estades breus fora de Catalunya destinades a completar la
formació investigadora relacionada amb el projecte de recerca que porta a terme, acompanyant la
sol·licitud del vistiplau del director o directora de tesi.
12. Obligacions del personal investigador en formació
Són obligacions del personal investigador en formació:
a) Incorporar-se al departament, dur a terme les activitats previstes en el seu programa de doctorat o de
formació en la recerca, complir els objectius del programa de formació i, en el moment adequat, les
directrius establertes pel director o directora de tesi.
b) Complir la normativa interna de la Universitat.
c) Impartir el programa de col·laboració docent d’acord amb el que es determina en l’apartat 17.
d) En la producció escrita derivada del treball dut a terme, fer-hi constar l’expressió: «Amb el suport de la
Universitat Autònoma de Barcelona».
e) Demanar autorització al Vicerectorat de Personal Acadèmic per a qualsevol canvi o incidència que afecti
el desenvolupament de la beca.
f) Comunicar a l’Administració de Personal Acadèmic i Investigador les renúncies a la beca mitjançant un
escrit raonat adreçat al Vicerectorat de Personal Acadèmic amb una antelació mínima de 15 dies abans de
la data efectiva de la renúncia.
g) Facilitar tota la informació sol·licitada i sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control que li pugui
requerir la UAB.
h) Les persones que no pertanyin a un estat membre de la UE han de tramitar i aconseguir, per a la segona
etapa de la beca, l’autorització de treball perquè se les pugui contractar.
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i) El director o directora de tesi ha d’estar vinculat a la UAB mitjançant qualsevol de les formes previstes als
Estatuts, i la tesi s’ha de desenvolupar i llegir a la UAB.
13. Obligacions de la Universitat
Són obligacions de la Universitat:
a) Facilitar la credencial identificativa corresponent al personal investigador en formació durant la primera
etapa de la beca.
b) Formalitzar els contractes corresponents per al personal investigador en formació de segona etapa
d’acord amb la legislació vigent aplicable.
c) Proporcionar al personal investigador en formació el suport necessari i facilitar-li la utilització dels
mitjans, instruments o equips que siguin necessaris per a desenvolupar amb normalitat la seva activitat.
d) Vetllar pel desenvolupament adequat del programa de formació del personal investigador en formació.
e) Vetllar pel règim d’incompatibilitats.
14. Conceptes econòmics vinculats a la beca
14.1. L’import íntegre anual de les beques és de 12.334 € bruts anuals per a la primera etapa i de 17.329 €
bruts anuals per a la segona etapa. Aquests imports es liquiden en 12 i 14 mensualitats, respectivament.
14.2. Les beques inclouen addicionalment els preus públics de la matrícula en els programes oficials de
postgrau (doctorat o màsters oficials) i la tutela de la tesi. Per a qui gaudeixi de la condició de personal
investigador en formació en aquesta convocatòria, el curs de referència de la matrícula és el 2009-2010. En cap
cas no es cobreixen els imports de les taxes dels preus acadèmics o dels costos de cursos que superen els 32
crèdits en el cas dels programes de doctorat, o els que superen els 60 crèdits en el cas dels màsters oficials,
durant el decurs del període de gaudiment de la beca. No se subvencionen els preus per gestió de l’expedient
acadèmic, ni tampoc es cobreix l’import dels crèdits convalidats ni dels crèdits matriculats a màsters o
doctorats d’altres universitats.
14.3. El personal investigador en formació està inclòs en el règim general de la Seguretat Social, d’acord amb el
que preveu el Reial decret 63/2006, de 27 de gener (BOE 3/2/2006).
15. Pagament
La data d’incorporació podrà ser a partir de l’1 de març de 2010, sempre que s’hagi presentat la documentació
que s’indica en l’apartat 10 d’aquesta convocatòria, i que és imprescindible per a ser donat d’alta com a becari
o becària. Aquesta data serà comunicada al director o directora del departament corresponent. El pagament
s’efectuarà cada mes, per mesos vençuts, directament a la persona beneficiària i s’hi aplicaran les retencions
corresponents d’acord amb la normativa vigent.
16. Incompatibilitats de la beca
16.1. La condició de personal investigador en formació d’aquest programa és incompatible amb vinculacions
contractuals o estatutàries que puguin restar exclusivitat a la dedicació a la recerca. En el supòsit
d’incompatibilitat sobrevinguda, la Universitat ha de procedir a revocar la beca.
16.2. Es poden autoritzar les percepcions que procedeixin de tasques docents (cursos, conferències o
ponències) o investigadores (llibres o articles) directament associades a la recerca duta a terme pel personal
investigador en formació, sempre que tinguin caràcter esporàdic i no habitual. Les percepcions per les activitats
esmentades no poden superar el 30 % de l’import anual íntegre de la beca o contracte. L’autorització correspon
al Vicerectorat de Personal Acadèmic.
16.3. El fet d’haver gaudit d’una beca predoctoral d’investigació no determina cap tipus de compromís de la
Universitat amb relació a la posterior incorporació de la persona beneficiària a la plantilla de la Universitat.
17. Docència
17.1. L’acceptació de la beca implica automàticament la participació del personal investigador en formació en
un programa de col·laboració en tasques docents, amb finalitat formativa, de fins a 45 hores anuals durant el
primer any i 60 hores anuals durant els tres anys restants. La docència del primer any de la primera etapa
estarà concentrada prioritàriament en el segon semestre i no tindrà una tipologia docent heterogènia.
17.2. Aquesta col·laboració docent en cap cas significa responsabilitat del personal investigador en formació
sobre l’assignatura ni sobre la programació d’aquesta.
17.3. Aquestes col·laboracions han de ser certificades, a l’efecte de currículum, pels departaments implicats.
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18. Interrupcions
18.1. Durant la primera etapa, el Vicerectorat de Personal Acadèmic pot concedir la interrupció temporal de
gaudi de la beca a petició raonada de la persona interessada, sense percepció econòmica i amb la conformitat
expressa del director o directora del departament i, en el moment que convingui, del director o directora del
treball de tesi, per un termini màxim d’un any.
18.2. Les suspensions per maternitat, adopció o acolliment preadoptiu o permanent de menors de sis anys són
pel mateix període que les que estan establertes legalment per a aquests casos, i s’han de comunicar a
l’Administració de Personal Acadèmic i Investigador en Formació. Durant aquest període es mantindrà el 100 %
de la percepció de la beca.
18.3. D’acord amb la normativa vigent, la beca de primera etapa o la del contracte de segona etapa es
perllongarà per la mateixa durada en què hagi estat suspesa pels motius expressats en l’apartat anterior.
19. Criteris d’avaluació i selecció
19.1. Els departaments valoraran els mèrits de les persones candidates d’acord amb l’expedient acadèmic i el
currículum que presentin (màsters realitzats, experiència professional, investigació, publicacions,
comunicacions, congressos, coneixement d’idiomes, etc.) i, una vegada feta la valoració global de cada
sol·licitant i d’acord amb els perfils i les necessitats de cada departament, aquests elaboraran la relació
prioritzada de les persones candidates, de les quals la nota mínima de l’expedient acadèmic ha de ser igual o
superior a 1,5, que es calcularà d’acord amb l’aplicació dels criteris per a establir el barem que s’especifiquen
en el punt 19.2 d’aquest apartat.
Amb la relació resultant, els departaments emetran la proposta de resolució, que es trametrà a la Comissió de
Personal Acadèmic perquè l’aprovi, si escau.
19.2. Per calcular la nota mitjana de l’expedient de grau la puntuació va de 0 a 4, i s’apliquen els criteris que
es poden trobar a l’annex 4 de la Resolució IUE/155/2009 de 2 de gener (DOGC núm. 5313, de 6.2.2009).
En el cas de títols obtinguts en universitats estrangeres, per a calcular la nota mitjana s’han d’utilitzar les taules
d’equivalències aprovades per l’AGAUR que figuren a la resolució esmentada anteriorment.
20. Substitucions
Les baixes que es produeixin per renúncia o altres causes entre el personal investigador en formació es poden
cobrir per persones candidates de la llista d’espera, màxim durant els tres mesos des de la data d’incorporació
de la persona que causa baixa. Si la data de la baixa excedeix aquest termini, la plaça quedarà vacant fins a la
convocatòria següent.
21. Al·legacions
En el termini de deu dies naturals, a comptar de l’endemà de fer-se públiques les llistes de persones admeses
provisionals i definitives, respectivament, les persones interessades poden presentar, a beques.agr@uab.es, les
al·legacions que considerin oportunes.
Contra les resolucions adoptades en resposta a les al·legacions esmentades, les persones interessades poden
interposar un recurs d’alçada davant el rector o rectora, en el termini màxim d’un mes.
D’acord amb el que preveu l’article 111 de la Llei 30/1992, de 26 de desembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, la interposició de recursos contra els acords i
les resolucions dels òrgans competents no suspèn obligatòriament l’execució dels actes impugnats.
22. Protecció de dades
Les dades facilitades per les persones candidates s’incorporaran a un fitxer de la Universitat Autònoma de
Barcelona amb la finalitat de gestionar el procés de tramitació i atorgament de les beques convocades.
D’acord amb el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, les persones interessades podran exercir, davant la Secretaria General de la Universitat Autònoma de
Barcelona, els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades.
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ANNEX I

Departament

Nombre
de
beques

Perfil de la beca

Referència

Química

1

Síntesis d'interruptors moleculars multifotònics
per a receptors de glutamat

403-01-1/E09

Química

1

Aplicaciones catalítiques i electroquímiques
basades en materials polimèrics amb
nanopartícules metàl.liques

403-02-1/E09

Química

1

Modelització molecular de sistemes
bioinorgànics: fixació i catàlisi

403-03-1/E09

Química

1

Catàlisi homogènia amb metalls de transició

403-04-1/E09

Física

2

Física de la Matèria Condensada: termodinàmica
i física estadística de no equilibri i aplicacions a
la física ambiental i a la cosmologia

404-01-2/E09

Física

2

Informació i fenòmens quàntics

404-02-2/E09

Genètica i Microbiologia

1

Mutagènesi i Reparació del DNA

409-01-1/E09

Economia de l'Empresa

1

Comptabilitat general, financera i analítica.Anàlisi
d'estats financers

410-01-1/E09

Economia i Història Econòmica

8

Anàlisi Econòmica

412-01-8/E09

Enginyeria Química

1

Biologia mol.lecular de llevats (Pichia pastoris) i
operació en bioreactors

447-01-1/E09

Telecomunicació i Enginyeria de
Sistemes

1

Comunicacions i networking

461-01-1E/09

Ciències de la Computació

1

Visió per computador

471-01-1/E09

I.5. Resolucions del Rectorat
Resolució de la rectora, de 2 de novembre de 2009, per la qual es designa al vicerector d’Investigació,
doctor Joan Gómez pallarès, rector suplent durant els dies 3 a 5 de novembre de 2009, ambdós inclosos.
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II. Nomenaments i cessaments
II.1. Facultats i Escoles universitàries
Nomenaments
Resolució de la rectora, de 9 de novembre de 2009, per la qual es nomena el senyor Francesc Josep de
Rueda Roige coordinador general de Programes d’Intercanvi de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució de la rectora, de 9 de novembre de 2009, per la qual es nomena el senyor Jordi Pons Aróztegui
coordinador d’estudis d’Enginyeria Tècnica d’Informàtica de Sistemes de l’Escola d’Enginyeria.
Resolució de la rectora, de 9 de novembre de 2009, per la qual es nomena la senyora Gemma Larrègola
Bonastre membre de la Comissió Gestora de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Cessaments
Resolució de la rectora, de 9 de novembre de 2009, per la qual la senyora Núria Santamaria Roig cessa
com a coordinadora general de Programes d’Intercanvi de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució de la rectora, de 9 de novembre de 2009, per la qual el senyor Jordi Pons Aróztegui cessa com a
coordinador de la Biblioteca de Sabadell de l’Escola d’Enginyeria.
Resolució de la rectora, de 9 de novembre de 2009, per la qual el senyor Emilio Prado Pico cessa com a
membre de la Comissió Gestora de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
II.2. Departaments
Nomenaments
Resolució de la rectora, de 9 de novembre de 2009, per la qual es nomena la senyora Margarida Blanch
Nieto secretària en funcions del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat II.
Resolució de la rectora, de 9 de novembre de 2009, per la qual es nomena el senyor Antonio Manuel
Santiesteban Fernández coordinador de Tercer Cicle del Departament de Didàctica de la Llengua, de la
Literatura i de les Ciències Socials.
Resolució de la rectora, de 26 de novembre de 2009, per la qual es nomena la senyora Susana Martín
Orúe secretària del Departament de Ciència Animal i dels Aliments.
Cessaments
Resolució de la rectora, de 9 de novembre de 2009, per la qual la senyora Melinda Dooly Owenby cessa
com a coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les
Ciències Socials.
Resolució de la rectora, de 26 de novembre de 2009, per la qual la senyora María José Milán Sendra cessa
com a secretària del Departament de Ciència Animal i dels Aliments.
II.3. Instituts universitaris
Nomenaments
Resolució de la rectora, de 3 de novembre de 2009, per la qual es nomena el senyor Enrique Verdú
Navarro coordinador de Doctorat de l’Institut de Neurociències, amb efectes des de l’1 de gener de 2009.
Resolució de la rectora, de 3 de novembre de 2009, per la qual es nomena la senyora Lidia Giménez Llort
coordinadora de Màster de l’Institut de Neurociències.
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Resolució de la rectora, de 3 de novembre de 2009, per la qual es nomena el senyor José Rodríguez
Álvarez coordinador de Doctorat de l’Institut de Neurociències, amb efectes des de l’1 de setembre de 2009.
Resolució de la rectora, de 17 de novembre de 2009, per la qual es nomena el senyor José Aguilera Ávila
director de l’Institut de Neurociències.
Cessaments
Resolució de la rectora, de 3 de novembre de 2009, per la qual el senyor Enrique Claro Izaguirre cessa
com a vicedirector de l’Institut de Neurociències.
Resolució de la rectora, de 3 de novembre de 2009, per la qual el senyor Enrique Verdú Navarro cessa
com a coordinador de Doctorat de l’Institut de Neurociències.
Resolució de la rectora, de 17 de novembre de 2009, per la qual el senyor Joan Xavier Comella Carnicé
cessa com a director de l’Institut de Neurociències.
II.4. Institucionals
Nomenaments
Resolució de la rectora, de 16 de maig de 2009, per la qual es nomena el senyor Santiago Guerrero Boned
gerent de la Universitat (DOGC núm. 5507 de 17/11/2009).
Resolució de la rectora, de 13 de novembre de 2009, per la qual es nomena el senyor Xavier Domènech
Antúnez delegat de la rectora per a la Sostenibilitat.
Resolució de la rectora, de 16 de novembre de 2009, per la qual es nomena el senyor Jorge Grau Rebollo
coordinador del Programa Oficial de Postgrau d’Estudis Socials i Culturals.
Cessaments
Resolució de la rectora, de 16 de novembre de 2009, per la qual la senyora María Valdés Gázquez cessa
com a coordinadora del Programa Oficial de Postgrau d’Estudis Socials i Culturals.
II.5. Serveis
Nomenaments
Resolució de la rectora, de 4 de novembre de 2009, per la qual es nomena la senyora Paz Martínez
Ramírez directora del Servei de Cultius d’Anticossos i Citometria.
Resolució de la rectora, de 25 de novembre de 2009, per la qual es nomena el senyor Josep Lladós Canet
director del Servei de Tractament d’Imatges.
III. Convenis
III.1. Específics
Conveni de 5 de gener de 2009 entre la UAB i La Diputació de Tarragona, Ajuntament d'Amposta,
Ajuntament de Tortosa, Universitat Rovira i Virgili (URV)i Escola d'Administració Pública de Catalunya per la
realització del "Mestratge en Gestió i Dret Local" de Terres de l'Ebre. II Edició pel bienni 2008-2010.
Conveni de 1 d’abril de 2009 entre la UAB i Associació per a la Recuperació i Conservació d'Autobusos de
Sabadell (ARCA) per la donació per part de la UAB d'un autobús Pegaso, model 6420.1, a l'ARCA.
Conveni de 4 de maig de 2009 entre la UAB i Diputació de Barcelona per la realització de la Diplomatura de
Postgrau en "Gènere i Igualtat" edició 2008-2009.
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Conveni de 22 de maig de 2009 entre la UAB i Transports de Barcelona, S.A. (TB) per la donació de la UAB
a TB d'un vehicle marca Pegaso, model 6035A, matrícula B-3256-DK i donació de TB a la UB d'un autobús
estàndard MAN, model NL202F, matrícula B-2930-SG.
Conveni de 22 de maig de 2009 entre la UAB i Transports de Barcelona, S.A. (TB) per la donació de la UAB
a TB d'un vehicle marca Pegaso, model 6035A, matrícula B-7291-BF i donació de TB a la UB d'un autobús
estàndard MAN, model NL202F, matrícula B-3928-SJ.
Conveni de 10 de juny de 2009 entre la UAB i Grupo Editorial Luis Vives, El Banco del libro, Fundación
Germán Sánchez Ruipérez i Fundación SM. per la realització del Master Semipresencial de libros y literatura
infantil y juvenil, durant el curs 2009-2010.
Conveni de 10 de juny de 2009 entre la UAB i Grupo Editorial Edebé, El Banco del libro, Fundación Germán
Sánchez Ruipérez i Fundación SM. per la realització del Master Semipresencial de libros y literatura infantil y
juvenil, durant el curs 2009-2010.
Conveni de 10 de juny de 2009 entre la UAB i Grupo Editorial Edebé per la realització del Master
Semipresencial de libros y literatura infantil y juvenil.
Annex al contracte de 15 de juny de 2009 entre la UAB i SAP Formación España per al desenvolupament
del Programa: Master en SAP ERP Financials. Cicle 2009-2010.
Addenda al conveni de 18 de juny de 2009 entre la UAB i Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari
de Catalunya (AQU Catalunya) relatiu al desenvolupament del Programa AUDIT de Reconeixement de Sistemes
de Garantia Interna de la Qualitat de la Formació Universitària per a l'any 2009 per modificar l'acord tercer de
l'esmentat conveni.
IV. Convocatòries i resolucions de places
IV.1. Personal docent i investigador
Convocatòries
Resolució de la rectora, de 2 de novembre de 2009, de correcció d'errors de la de 30 de juny de 2009, per
la qual es convoca concurs d'accés a cossos docents universitaris amb places vinculades (BOE núm. 280 de
20/11/2009).
Resolucions
Resolució de la rectora, de 5 d’octubre de 2009, per la qual s’integra la senyora Pilar Carrasquer Oto al cos
de professors titulars d’universitat (BOE núm. 267 de 05/11/2009).
Resolució de la rectora, de 19 d’octubre de 2009, per la qual es nomena la senyora Maria Carme Brun
Gasca professora titular d’universitat (BOE núm. 267 de 05/11/2009).
Resolució de la rectora de 27 d'octubre de 2009, per la qual es nomena la senyora Anna Maria Matamala
Ripoll professora titular d'universitat (BOE núm. 282 de 23/11/2009).
Resolució de la rectora de 28 d'octubre de 2009, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es
nomenen Professors Titulars d'Universitat, que es relacionen a continuació (BOE núm. 282 de 23/11/2009):
El senyor Óscar Gutíerrez Arnaiz, de l'àrea de coneixement d'Organització d'Empreses del Departament
d'Economia de l'Empresa.
El senyor Christian Serarols Tarrés, de l'àrea de coneixement d'Organització d'Empreses del Departament
d'Economia de l'Empresa.
El senyor David Urbano Pulido, de l'àrea de coneixement d'Organització d'Empreses del Departament
d'Economia de l'Empresa.
Resolució de la rectora de 29 d'octubre de 2009, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es
nomena el senyor Àngel Cebollada Frontera professor titular d'universitat (BOE núm. 282 de 23/11/2009).
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IV.2. Personal d’administració i serveis
Convocatòries
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 2 de novembre de 2009, per la
qual s’anuncia una convocatòria pública, per a cobrir una plaça de tècnic/a mitjà/ana amb destinació a l’Oficina
de Programació i de Qualitat.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 3 de novembre de 2009, per la
qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’adjunt/a d’atenció a l’usuari amb destinació al
Servei d’Activitat Física.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 3 de novembre de 2009, per la
qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de tècnic/a mitjà/ana amb destinació a la Unitat
de Gestió de Dades de l’Àrea de Gestió de la Recerca.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 3 de novembre de 2009, per la
qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de lletrat/ada amb destinació al Gabinet Jurídic.
Resolució de la rectora, de 6 de novembre de 2009, per la qual es convoca una plaça per accedir a l'escala
de gestió (Subgrup A2), pel sistema de concurs (DOGC núm. 5511 de 23/11/2009).
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 6 de novembre de 2009, per la
qual s’anuncia una convocatòria pel sistema de concurs, per a cobrir una plaça de gestor/a d’atenció a l’usuari,
amb destinació a l’Escola de Postgrau.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 9 de novembre de 2009, per la
qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de gestor/a d’ingressos acadèmics amb
destinació a Comptabilitat Pressupostària – Ingressos de l’Àrea d’Economia i Finances.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 12 de novembre de 2009, per la
qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’administratiu/iva amb destinació a la Gestió
Acadèmica de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 13 de novembre de 2009, per la
qual s’anuncien dues concurrències per a cobrir dues places d’auxiliar administratiu/iva, amb destinació a la
Biblioteca d’Humanitats i Escola de Postgrau (Punt d’Informació).
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 13 de novembre de 2009, per la
qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de gestor/a d’afers acadèmics amb destinació a
l’Àrea d’Afers Acadèmics.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 23 de novembre de 2009, per la
qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’administratiu/iva de departament amb
destinació al Departament de Ciència Política i de Dret Públic (Administració de Centre de les facultats de CC.
Econòmiques, de Dret i de CC. Polítiques i de Sociologia)
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 23 de novembre de 2009, per la
qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’administratiu/iva responsable de tarda, amb
destinació al Departament de Pedagogia Aplicada (Administració de Centre de les facultats de CC. de l’Educació
i de Traducció i d’Interpretació.)
Resolucions
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 4 de novembre de 2009, per la
qual es declara desert el concurs per a cobrir una plaça de gestor/a d’atenció a l’usuari amb destinació a
l’Escola de Postgrau.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 5 de novembre de 2009, per la
qual s’atorga la plaça d’administratiu/iva a la senyora Mercedes Yáñez Ferreiro, amb destinació a la Biblioteca
de Comunicació i Hemeroteca General.
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Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 5 de novembre de 2009, per la
qual s’anuncia el resultat del procés de concurrència per a cobrir quatre places d’auxiliar administratiu/iva,
nivell bàsic, que es detallen a continuació:
Plaça

Destinació

Adjudicació

A

Àrea d’Economia i Finances

Senyora Lorena Isabel Jiménez Asenjo

B

Departament d’Enginyeria Química (Administració de l’ETSE)

Senyora Rosa María Fuentes García

C

Departament de Química (Administració de Ciències i de
Biociències)

Senyora Melina Rodríguez Marín

D

Administració de Centre de Ciències i Biociències

Senyor Daniel Sánchez Llordés

Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 6 de novembre de 2009, per la
qual s’atorga la plaça d’administratiu/iva a la senyora Hortensia Ojeda Mari, amb destinació al Departament de
Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia de l’Administració de Medicina.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 6 de novembre de 2009, per la
qual es declara deserta la fase de trasllat per a cobrir una plaça d’administratiu/iva, amb destinació a la Àrea de
Serveis Logístics i d’Administració, i es continua el procés de selecció en la fase de promoció.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 9 de novembre de 2009, per la
qual s’atorga la plaça de gestor/a d’atenció a l’usuari a la senyora Natàlia Calsina Albareda, amb destinació al
Servei d’Activitat Física.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 10 de novembre de 2009, per la
qual es declara deserta la fase de trasllat per a cobrir una plaça d’administratiu/iva de justificacions, amb
destinació a Comptabilitat Pressupostària – Ingressos de l’Àrea d’Economia i Finances, i es continua el procés
de selecció en la fase de promoció.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 12 de novembre de 2009, per la
qual s’atorga la plaça de responsable de servei al senyor Antoni Chacón Rey, amb destinació al Servei
d’Informàtica Distribuïda de l’Administració de Centre de la Facultat de Medicina.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 16 de novembre de 2009, per la
qual s’atorga la plaça de tècnic superior d’Assessorament Jurídic a la senyora Montserrat Gispert Bosch, amb
destinació a la Vicegerència de Recursos Humans.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 16 de novembre de 2009, per la
qual s’atorga la plaça d’administratiu/iva de departament al senyor David Molón Brígido, amb destinació al
Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia de l’Administració de Centre de Medicina.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 17 de novembre de 2009, per la
qual s’atorga la plaça d’administratiu/iva de departament a la senyora Dolores Gracia Mesas Gil, amb destinació
al Departament de Química de l’Administració de Centre de Ciències i de Biociències.
Resolució del rector en funcions, de 18 de novembre de 2009, per la qual es fa públic el nomenament del
senyor Óscar Fermín Hernández Pérez com a funcionari de carrera de l’escala de gestió, ja que ha superat les
diferents fases de les proves selectives d'accés a l'escala d'ajudants d'arxius i biblioteques (subgrup A2) (DOGC
núm. 5513 de 25/11/2009).
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 18 de novembre de 2009, per la
qual es declara deserta la fase de trasllat per a cobrir una plaça d’administratiu/iva, amb destinació al
Departament de Genètica i de Microbiologia de l’Administració de Centre de Ciències i Biociències, i es continua
el procés de selecció en la fase de promoció.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 23 de novembre de 2009, per la
qual es declara deserta la fase de trasllat per a cobrir una plaça d’adjunt d’atenció a l’usuari, amb destinació al
Servei d’Activitat Física, i es continua el procés de selecció en el torn de reincorporació d’excedències.
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Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 23 de novembre de 2009, per la
qual s’atorga la plaça d’administratiu/iva a la senyora Encarnación Rivallo Murillo, amb destinació a l’Àrea de
Serveis Logístics i d’Administració de la UAB.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 23 de novembre de 2009, per la
qual es destina, amb caràcter provisional, la senyora Carmen Ramírez Plaza, a l’Àrea d’Economia i Finances,
amb efectes des del dia 9 de setembre de 2009.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 26 de novembre de 2009, per la
qual es declaren desertes dues places d’auxiliar administratiu/iva, amb destinació a la Biblioteca d’Humanitats,
per manca de candidatures, i amb destinació a l’Escola de Postgrau, per renúncia de l’aspirant.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 30 de novembre de 2009, per la
qual s’atorga la plaça d’administratiu/iva a la senyora Elena García Serrano, amb destinació al Departament de
Genètica i de Microbiologia, de l’Administració de Centre de Ciències i Biociències.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 30 de novembre de 2009, per la
qual s’atorga la plaça tècnic/a mitjà/ana al senyor Alberto Noguera Carmona, amb destinació a l’Oficina de
Programació i de Qualitat.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 30 de novembre de 2009, per la
qual s’atorga una comissió de serveis per a ocupar la plaça de secretària del/a Síndic/a de Greuges, amb
dependència funcional del Síndic de Greuges i dependència orgànica del Gabinet del Rectorat.
V. Disposicions d’interès per a la UAB
V.1. Estatals
Ordre EDU/2933/2009, de 23 d'octubre, del Ministerio de Educación, per la qual es convoquen
subvencions per a afavorir la mobilitat de professors i d'estudiants en ensenyaments de doctorat per al curs
acadèmic 2009-2010 (BOE núm. 264 de 02/11/2009).
Ordre EDU/2934/2009, de 24 d'octubre, del Ministerio de Educación, per la qual es convoquen
subvencions corresponents al subprograma Estades de mobilitat *posdoctoral en centres estrangers del
Programa Nacional de Mobilitat de Recursos Humans d'Investigació, en el marc del Pla Nacional d'Investigació
Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica 2008-2011 (BOE núm. 264 de 02/11/2009).
Reial decret 1615/2009, de 26 d'octubre, del Ministerio de la Presidencia, pel qual es regula la
concessió i utilització del distintiu "Igualtat en l'Empresa" (BOE núm. 265 de 03/11/2009)
Resolució de 14 d'octubre de 2009, de la Secretaría del Consejo de Universidades, per la qual es
publica l'Acord del Consell d'Universitats pel qual es designen membres de les comissions d'acreditació nacional
(BOE núm. 266 de 04/11/200).
Correcció d'errors del Reial decret 1614/2009, de 26 d'octubre, del Ministerio de Educacion, pel qual
s’estableix l'ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulades per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de
maig, d'Educació (BOE núm. 268 de 06/11/2009).
Resolució de 3 de novembre de 2009, de l'Instituto de la Mujer, per la qual es convoquen subvencions
destinades a la realització d'investigacions relacionades amb estudis feministes, de les dones i del gènere, per a
l'any 2009 (BOE núm. 268 de 06/11/2009).
Ordre EDU/3083/2009, de 6 de novembre, del Ministerio de Educación, per la qual es convoquen
ajudes per a beques i contractes de Formació de Professorat Universitari del Programa Nacional de Formació de
Recursos Humans d'Investigació, en el marc del Pla Nacional d'Investigació Científica, Desenvolupament i
Innovació Tecnològica 2008-2011 (BOE núm. 277 de 17/11/2009).
Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, del Ministerio de la Presidencia, pel qual es desenvolupa
parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (BOE núm. 278
de 18/11/2009).
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Ordre EDU/3108/2009, de 17 de novembre, del Ministerio de Educación, per la qual es regulen els
préstecs lligats a la possessió d'una renda futura per a realitzar estudis de postgrau de Màster Universitari o de
Doctorat (BOE núm. 279 de 19/11/2009).
Ordre EDU/3109/2009, de 13 de novembre, del Ministerio de Educación, per la qual es convoquen els
Premis Nacionals a l'Excel·lència en el Rendiment Acadèmic Universitari destinats a qui hagin conclòs els estudis
en el curs acadèmic 2007-2008 (BOE núm. 279 de 19/11/2009).
Resolució de 11 de novembre de 2009, de la Secretaria de Estado de Investigacion, per la qual es
modifica la de 15 de desembre de 2006, per la qual s’estableix el Programa EUROCIENCIA i es fa pública la
convocatòria de concessió d'ajudes per a la formulació, engegada i execució de Planes d'Actuació Estratègica
per part de les Universitats i els Organismes Públics d'Investigació, amb la finalitat de promoure, impulsar i
enfortir la seva participació en el setè programa marc d'investigació de la Unió Europea (BOE núm. 280 de
20/11/2009).
Resolució de 17 de novembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, per la qual es
concedeixen subvencions per a la mobilitat d'estudiants universitaris "Séneca" para el curs acadèmic 20092010 (BOE núm. 281 de 21/11/2009).
Resolució de 8 d'octubre de 2009, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, per la qual es
convoquen els Campionats d'Espanya Universitaris corresponents a l'any 2010 i es fa pública la convocatòria de
les corresponents subvencions (BOE núm. 282 de 23/11/2009).
Resolució de 19 de novembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Investigación, per la qual
s'amplia el crèdit disponible per a finançar els Subprogrames de Foment de la Cooperació Internacional, i
Euroinvestigación, inclosos en la convocatòria de l'any 2009, per a la concessió de les ajudes de diversos
Subprogrames del Programa Nacional d'Internacionalització de la I+D, dintre del Pla Nacional d'Investigació
Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica (2008-2011) (BOE núm. 283 de 24/11/2009).
Resolució de 11 de novembre de 2009, de la Intervencióm General de la Seguridad Social, per la qual
es dicten instruccions en relació amb la comprovació material de la inversió (BOE núm. 284 de 25/11/2009).
Correcció d'errates de la Resolució de 27 d'octubre de 2009, de la Secretaria de Estado de
Investigación, per la qual es concedeixen subvencions per a la contractació laboral de doctors per centres
d'investigació i desenvolupament, subprograma Ramón i Cajal. (BOE núm. 284 de 25/11/2009).
V.2. Autonòmiques
Decret 167/2009, de 3 de novembre, del Departament De Governació I Administracions Públiques,
pel qual s'aprova la constitució de l'entitat municipal descentralitzada de Bellaterra, en el terme municipal de
Cerdanyola del Vallès (DOGC núm. 5499 de 05/11/2009).
Edicte de 4 de novembre de 2009, de Departament De La Presidència, pel qual se sotmet a informació
pública l'Avantprojecte de llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
(DOGC núm. 5499 de 05/11/2009).
Decret 175/2009, de 10 de novembre, del Departament D'innovació, Universitats I Empresa, de
creació de la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació i de l'Oficina de Coordinació en Recerca i
Innovació (DOGC núm. 5504 de 12/11/2009)
Edicte de 13 de novembre de 2009, del Departament D'innovació, Universitats I Empresa, pel qual se
sotmet a informació pública l'Avantprojecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya (DOGC núm. 5514 de 26/11/2009).
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