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I. Disposicions generals i acords
I.1. Consell Social
Acord 3/2010, de 25 de febrer, pel qual s’acorda:
1) Aprovar la modificació puntual de l’acord 15/2007 pres en el Ple del Consell Social de 28 de juny de 2007,
per tal que permeti l’assumpció per part de la UAB de la gestió i manteniment de l’edifici Eureka.
2) Encarregar a la Secretaria General que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest acord.
3) Comunicar el present acord al Vicerectorat de Projectes Estratègics- Parc de Recerca.
Acord 4/2010, de 25 de febrer, pel qual s’acorda:
1) Aprovar la creació, per al curs 2010-2011, del màster universitari en Anàlisi econòmica
especialitzada/Specialized economic analysys, d’acord amb el que consta en el document PLE 1/2-2010.
2) Aprovar la creació, per al curs 2010-2011, del màster universitari en Investigació clínica aplicada en
ciències de la salut, d’acord amb el que consta en el document PLE 2/2-2010.
3) Aprovar la creació, per al curs 2010-2011, del màster universitari en Musicologia, educació musical i
interpretació de la Música Antiga, d’acord amb el que consta en el document PLE 3/2-2010.
4) Aprovar la creació, per al curs 2010-2011, del màster universitari en Investigació en didàctica de les
ciències socials, la geografia, la història i l’art, d’acord amb el que consta en el document PLE 4/2-2010.
5) Aprovar la creació, per al curs 2010-2011, del màster universitari en Polítiques Públiques i
desenvolupament internacional/Public policy and international development, d’acord amb el que consta en
el document PLE 5/2-2010.
6) Aprovar la creació, per al curs 2010-2011, del màster universitari en Relacions Internacionals, d’acord amb
el que consta en el document PLE 6/2-2010.
Acord 5/2010, de 25 de febrer, pel qual s’aproven les línies estratègiques i accions a desenvolupar en l’any
2010 en l’àmbit Societat-Universitat que es duen a terme en el marc del Programa Universitat-Societat, d’acord
amb el que consta en el document PLE 7/2-2010.
Acord 6/2010, de 25 de febrer, pel qual s’acorda:
1) Aprovar el nomenament del senyor Guillem Casòliva Cabana com a membre vocal de la Comissió
Econòmica del Consell Social.
2) Aprovar el nomenament de la vicerectora de Relacions Internacionals com a membre vocal de la Comissió
Acadèmica del Consell Social, en substitució del doctor Carles Jaime, atès que amb data 1 de febrer de
2010 passa a ostentar el càrrec de vicerector de Projectes Estratègics i Planificació.
I.2. Comissions del Consell Social
I.2.1. Comissió Acadèmica
Acord 2/2010, de 17 de febrer, pel qual s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la
següent proposta d’acord:
1) Aprovar la creació, per al curs 2010-2011, del màster universitari en Anàlisi econòmica
especialitzada/Specialized economic analysys, d’acord amb el que consta en el document CA 1/2-2010.
2) Aprovar la creació, per al curs 2010-2011, del màster universitari en Investigació clínica aplicada en
ciències de la salut, d’acord amb el que consta en el document CA 2/2-2010.
3) Aprovar la creació, per al curs 2010-2011, del màster universitari en Musicologia, educació musical i
interpretació de la Música Antiga, d’acord amb el que consta en el document CA 3/2-2010.
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4) Aprovar la creació, per al curs 2010-2011, del màster universitari en Investigació en didàctica de les
ciències socials, la geografia, la història i l’art, d’acord amb el que consta en el document CA 4/2-2010.
5) Aprovar la creació, per al curs 2010-2011, del màster universitari en Polítiques Públiques i
desenvolupament internacional/Public policy and international development, d’acord amb el que consta en
el document CA 5/2-2010.
6) Aprovar la creació, per al curs 2010-2011, del màster universitari en Relacions Internacionals, d’acord amb
el que consta en el document CA 6/2-2010.
Acord 3/2010, de 17 de febrer, pel qual s’acorda emetre informe a la rectora sobre la resolució de les
sol·licituds de permanència a la UAB.
I.2.2. Comissió Econòmica
Acord 2/2010, de 11 de febrer, pel qual s’aprova mantenir, de cara a l’elaboració de l’informe anual dels
comptes agregats de la UAB, els criteris de determinació del percentatge de participació de la UAB en les
entitats dependents, el perímetre d’entitats a agregar i els mètodes d’agregació que actualment s’apliquen.
Acord 3/2010, de 11 de febrer, pel qual s’acorda:
1) Aprovar, per al curs 2010-2011, un increment del preu dels estudis de màster per a estudiants estrangers
no residents en estats membres de la Unió Europea. Aquest increment és equivalent a dues vegades i mitja
el preu que estableixi el decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats
públiques de Catalunya dels estudis de màster per al curs 2010-2011, i s’entén que s’ajusta al marge que
permet l’esmentat decret.
2) Mantenir els compromisos que la Universitat Autònoma de Barcelona ja ha adquirit en el cas de màsters
interuniversitaris, fins que s’hagi de renovar l’acord.
3) En el cas de projectes finançats per programes europeus, el preu per crèdit no pot ser superior al límit
establert pel programa.
Acord 4/2010, de 11 de febrer, pel qual s’aprova la modificació de l’acord 15/2009 pres per la Comissió
Econòmica del Consell Social de 10 de juliol de 2009, sobre els preus dels estudis propis de la Universitat
Autònoma de Barcelona i de l’adequació del decret de preus dels serveis acadèmics universitaris a determinats
estudis de la Universitat Autònoma de Barcelona per al curs acadèmic 2009-2010, en el sentit de que en
l’annex 1 del document, en l’epígraf 10.2 “Assignatures de lliure elecció”, s’afegeixi el subepígraf 10.2.4
“Assignatures virtuals ofertades per la UOC dins del Programa Metacampus” fent-hi constar, per al curs 20092010 (segon semestre), un preu per crèdit de 27,29 euros.
Acord 5/2010, de 11 de febrer, pel qual s’aprova que el Consell Social de la Universitat Autònoma de
Barcelona aporti a l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) la quota anual d’associat de l’any 2010
d’import 6.000 euros.
Acord 6/2010, de 11 de febrer, pel qual s’acorda:
1) Aprovar la participació de la UAB en l’Associació Foro para la Evaluación de la Gestión Ética Forética,
mitjançant l’aportació d’una quota anual de soci promotor, que per a l’any 2010 és d’import 13.600 euros.
Els pagaments de les quotes anuals seran a càrrec del pressupost del Consell Social de la UAB.
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.
3) Autoritzar a la rectora i a la president/el president de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social de
la UAB o les persones en qui deleguin, perquè actuïn en representació de la UAB com a membres de
Forética.
4) Els termes de la participació i col·laboració amb Forética són els que consten en els Estatuts i el Reglament
de Règim Intern de l’Associació.
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Acord 7/2010, de 11 de febrer, pel qual s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la
següent proposta d’acord:
1) Aprovar la modificació puntual de l’acord 15/2007 pres en el Ple del Consell Social de 28 de juny de 2007,
per tal que permeti l’assumpció per part de la UAB de la gestió i manteniment de l’edifici Eureka.
2) Encarregar a la Secretaria General que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest acord.
3) Comunicar el present acord al Vicerectorat de Projectes Estratègics- Parc de Recerca.
I.2.4. Comissió Societat-Universitat
Acord 2/2010, de 18 de febrer, per la qual s’aprova informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la
proposta de les línies estratègiques i accions a desenvolupar en l’any 2010 en l’àmbit societat-Universitat que
es duen a terme en el marc del Programa Universitat-Societat, d’acord amb el que consta en el document CSU
1/2-2010 que s’annexa a l’acta.
I.3. Comissions del Consell de Govern
I.3.1. Comissió d’Estudis de Grau
Acord 8/2010, de 9 de febrer, pel qual s’informa favorablement la proposta de desprogamació de titulacions
de segon cicle per al curs 2010-2011, i s’eleva al Consell de Govern per la seva aprovació.
Acord 9/2010, de 9 de febrer, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la concessió de premis
extraordinaris de titulació, als alumnes següents:
Yolanda Ruiz Franco

Aida Cortés Durán

Maria Isabel Mora Garrido

David Cancer Sáez

Antonio Hernandez Vela

Carolina Rovira del Barco

David Morcillo Muñoz

Jennifer Tejero Martínez

Laura Vidal Marin

Cristhian Díaz de la Serna Feijóo

Fernando Pérez Lenza

Ander Welton Rodríguez

Cristina Lavilla Aguilar

Andrei Gheorghe

Marcos Rosado Iglesias

María Belén Parodi Sabatte

Jose Avila Abellan

Meritxell López Ametller

Jordi Marin Garcia

Victor Moreno Pastor

Jordi Agusti Batlle

Guillem Rocafull Marquez

Santi Tous Martinez

Alba Carol Vendrell

Laura Mata Garcia

Ferran Portella Carbó

Silvia Casellas Rios

Joan Vilà Bernabeu

José Lao Albadalejo

Marina Soley Bori

Xavier Servitja Roca

Anna Llausàs Pascual

Joan Ricart Huguet

Ana María Martínez Rodríguez

Alba Casas i Deseuras

Anna Graells Colillas

Irene Maria Cussó Parcerisas

Albert Gadea Marcos

Acord 10/2010, de 9 de febrer, pel qual s’aprova l’activitat “el Congrés de lideratge (CDL)”, organitzada per
l’AIESEC i adreçada a tota la comunitat universitària, per al reconeixement de crèdits de lliure elecció.
Acord 11/2010, de 9 de febrer, pel qual es dóna el seu vistiplau a la proposta de tribunal de premis
extraordinaris de la titulació de Diplomat en Turisme de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera.
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I.3.2. Comissió d’Estudis de Postgrau
Acord 11/2010, de 23 de febrer, pel qual s’aprova la no continuïtat d’estudiants de doctorat.
Acord 12/2010, de 23 de febrer, pel qual s’aprova la proposta de ponents per avaluar les propostes de
màsters propis i diplomatures de postgrau.
Acord 13/2010, de 23 de febrer, 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 Funció Directiva

-

Diploma de Postgrau “Curs Iberoamericà de Direcció, Coordinació i Gestió de Programes i Institucions
d’Alfabetització i Educació de Persones Joves i Adultes”

-

Diploma de Postgrau en Biblioteques Escolars, Cultura Escrita i Societat en Xarxa

-

Màster en Integració Europea

-

Màster en Gerontologia Clínica

-

Diploma de Postgrau en Gerontologia Clínica

-

Màster Europeu en Traducció Audiovisual

Acord 14/2010, de 23 de febrer, 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 Europeu en Traducció Audiovisual

-

Diploma de Postgrau “Curs Iberoamericà de Direcció, Coordinació i Gestió de Programes i Institucions
d’Alfabetització i Educació de Persones Joves i Adultes”

-

Diploma de Postgrau en Biblioteques Escolars, Cultura Escrita i Societat en Xarxa

-

Diploma de Postgrau en Infografia multimèdia, informativa i documental

Acord 15/2010, de 23 de febrer, pel qual es dóna el vistiplau a les noves creacions de cursos
d’especialització.
Acord 16/2010, de 23 de febrer, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la modificació dels
plans d’estudis de màsters universitaris següents:
-

Màster en Història Contemporània

-

Màster en Dret Empresarial

-

Màster en Intervenció Psicosocial

-

Màster en Investigació Etnogràfica, Teoria Antropològica i Relacions Interculturals

-

Màster en Recerca de Psicologia de la Salut.

Acord 17/2010, de 23 de febrer, pel qual, per assentiment, s’autoritzen a Sílvia Martínez-Ferreiro, la
presentació per videoconferència de la tesi doctoral “Towards a Characterization of Agrammatism in IberoRomance”.

I.3.3. Comissió d’Investigació
Acord 2/2010, de 3 de febrer, pel qual s'acorda aprovar la resolució de la convocatòria extraordinària per a
estades de curta durada fora de Catalunya per a l'any 2009 pels becaris de les convocatòries PIF, que tot seguit
es transcriu:
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Convocatòria extraordinària per a estades de curta durada fora de Catalunya
per a l'any 2009 per als becaris de les convocatòries PIF
Codi Ajut

Centre de destinació

Concedit

ESTPIF2009- 01

Institute of Microbiology AS CR

474,50 €

ESTPIF2009- 02

Technical University of Delft

2.133,00 €

ESTPIF2009- 03

University of Southern Queensland

4.074,70 €

ESTPIF2009- 04

Oak Ridge National Laboratories

2.091,10 €

ESTPIF2009- 05

Universitat Berlin

2.501,00 €

ESTPIF2009- 06

Universitat Vigo

1.971,00 €

ESTPIF2009- 07

Universitat Autònoma de Madrid

1.154,50 €

ESTPIF2009- 08

University Southern California

1.520,94 €

ESTPIF2009- 09

Universidad de Caldas

2.751,37 €

ESTPIF2009- 10

Universitat de Viena

ESTPIF2009- 11

Universitat de València

ESTPIF2009- 12

Imperial College London

ESTPIF2009- 13

Louisiana State University

2.843,38 €

ESTPIF2009- 14

Université Paris V Descartes (Sorbonne)

2.755,25 €

ESTPIF2009- 15

University of Exeter

5.597,98 €

ESTPIF2009- 16

California Institute of Integral Studies

2.632,95 €

ESTPIF2009- 18

European University Institute

1.963,99 €

ESTPIF2009- 19

The Warburg Institute

ESTPIF2009- 20

University of Bristol

2.341,38 €

ESTPIF2009- 21

Zhefiang University

3.067,70 €

800,70 €
2.326,90 €
639,70 €

998,55 €

TOTAL

44.640,59 €

Acord 3/2010, de 3 de febrer, pel qual s'acorda aprovar la convocatòria d'ajuts a l'organització de
congressos i reunions científiques de la UAB per a l'any 2009 (ORG 2009), que tot seguit es transcriu:
Convocatòria d'ajuts a l'organització de congressos i reunions científiques de la UAB
per a l'any 2009 (ORG2009)
Departament

Títol Congrés

Concessió

Departament de Ciència Animal i
dels Aliments

Tecnologias transversales de interés para la
industria alimentaria, farmacéutica y cosmética

3.000,00 €

Departament de Ciència Animal i
dels Aliments

Conference on Nest Generation Sequencing:
Challenges and Opportunities

2.000,00 €

Departament de Ciència Animal i
dels Aliments

VIII workshop sobre Mètodes ràpids i
automatització en microbiologia alimentària

3.000,00 €

Departament de Ciència Política i
Dret Públic

Dones i noves formes de família. Canvis en les
estructures jurídiques androcèntriques

3.000,00 €

Departament de Ciències de la
Computació

AERFAI Winter School on Eye-Tracking Methodology

2.400,00 €
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Departament

Títol Congrés

Departament de Ciències de
l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana

Concessió

V Congreso Internacional de Latín Medieval
Hispánico

2.000,00 €

Departament de Dret Privat

Iguals i diferents devant el Dret Privat

1.000,00 €

Departament de Filologia Catalana

Eighteenth Conference of the Student Organization
of Linguistics in Europe (ConSOLE XVIII)

2.000,00 €

Departament de Filologia Espanyola

IV Congreso Internacional "El Exilio republicano y la
segunda generación"

3.000,00 €

Departament de Filologia Francesa i
Romànica

Col·loqui Europeu Verbo-Tonal

Departament de Matemàtiques

Advanced Course on Mathematical Biiology:
Modeling and Differential Equacions

3.000,00 €

Departament de Matemàtiques

Conference on Mathematical Biology: Modeling and
Differential Equations

1.600,00 €

Departament de Matemàtiques

Advanced Course on Quasiconformat Mapping. PDE
and Geometric Meausure Theory

2.950,00 €

Departament de Matemàtiques

Conference on Harmonic Analysis, Beometric
Meausure Theory and Quasiconformat Mapping

3.000,00 €

Departament de Sociologia

Jornadas sobre sociología analítica y diseño
institucional

3.000,00 €

Departament de Sociologia

Els camps socials transnacionals de la migració
llatinoamericana a Espanya. El cas bolivià

3.000,00 €

Departament d'Economia i d'Història
Econòmica

III Workshop on the Reconstruction of the Female
Activity Rate

3.000,00 €

TOTAL CONVOCATÒRIA

981,73 €

41.931,73 €

Acord 4/2010, de 3 de febrer, pel qual s'acorda s'informa favorablement de la proposta de creació de
l'Institut d'Estudis del Treball com a Institut Propi de la UAB, i s'eleva al Consell de Govern per a la seva
aprovació.
Acord 5/2010, de 3 de febrer, pel qual s'acorda ratificar les actuacions dutes a terme des del Vicerectorat
d'Investigació en relació amb la creació i l'actualització de Grups de Recerca de la UAB, que tot seguit es
transcriu:
Sol·licitud altes i modificacions de grups propis UAB
PROPOSTA DE MODIFICACIONS DE GRUPS
NOM DEL GRUP
Grup de Recerca en Escriptures Subversives IP: Ricard Ripoll Villanueva. Dep. de Filologia
Francesa i Romànica

APROVACIÓ

CANVIS SOL·LICITATS

02/03/06

BAIXES: Michel, Genviève. ALTES: Corral
Fulla, Anna (dedicació parcial). Modificar
nom del grup en francès: "Groupe de
Recherches sur les Ecritures Subversives"

Acord 6/2010, de 3 de febrer, pel qual s'acorda estimar la sol·licitud d'una pròrroga presentada per un
becari beneficiari d'una beca de la convocatòria UAB-SCH.
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I.3.4. Comissió de Personal Acadèmic
Acord 04/2010, de 5 de febrer, pel qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2010 del programa d’Anys
Sabàtics de 25 anys per al professorat universitari de la UAB, que tot seguit es transcriu:
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Acord 05/2010, de 5 de febrer, pel qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2010 del programa de Sabàtics
de 10 anys per al professorat universitari de la UAB, que tot seguit es transcriu:

_____________________________________________________
11

BOUAB Núm. 71

Febrer del 2010

_____________________________________________________
12

BOUAB Núm. 71

Febrer del 2010

_____________________________________________________
13

BOUAB Núm. 71

Febrer del 2010

Acord 06/2010, de 5 de febrer, pel qual s’aprova la convocatòria per a l’any 2010 del programa de suport a
la formació investigadora del professorat en vies de consolidació de la UAB, que tot seguit es transcriu:
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Acord 07/2010, de 5 de febrer, pel qual s'aprova, la convocatòria ordinària de beques PIF 2009-2010, que
tot seguit es transcriu:
Setena convocatòria de beques per a personal investigador en formació per a departaments de la
Universitat Autònoma de Barcelona per al curs 2010-2011
Article 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). Els ajuts que s’adjudiquen estan subjectes a
l’àmbit d’aplicació del Reial Decret 63/2006, pel qual s’aprova l’Estatut del personal investigador en formació.
Les persones beneficiàries d’aquests ajuts s’incorporaran a programes de doctorat o màsters oficials de la UAB
per a dur a terme la tesi doctoral.
Article 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 oficial espanyol de llicenciat, enginyer o arquitecte, o,
si fa el cas, d’acord amb els sistemes educatius estrangers no adaptats i/o que no pertanyen a l’espai
europeu d’educació superior, que donin accés al doctorat.
— Les persones sol·licitants que hagin obtingut el títol o hagin realitzat els estudis d’acord amb sistemes
educatius estrangers adaptats a l’EEES hauran d’haver superat al menys 300 crèdits ECTS.
b) Estudis oficials de postgrau regulats pel Reial decret 1393/2007 de 29 d’octubre:
— Haver finalitzat els estudis que condueixen al títol oficial espanyol de llicenciat, enginyer o arquitecte,o
d’acord amb sistemes educatius estrangers no adaptats i que no pertanyen a l’EEES que donin accés al
doctorat.
—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 oficial .
—Haver obtingut el títol de graduat de 240 crèdits ECTS d’acord amb l’EEES.
c) En el cas de les persones sol·licitants que hagin obtingut el títol o hagin realitzat els estudis en sistemes
educatius estrangers, els títols que donin accés als ensenyaments oficials de màster.
2.2. No tenir el títol de doctor o doctora.
2.3. 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.
Article 3. Estructura dels ajuts
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).
Les persones candidates adjudicatàries que en rebre l’ajut 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 abans que finalitzin els dos primers anys de
beca no accediran a la fase de contracte fins que completin el període de 24 mesos en règim 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
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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.
d) Si s’obté el títol de doctor o doctora dins el període de l’ajut concedit es podrà continuar gaudint de
l’ajut fins a completar la fase de beca o la fase de contracte.
e) En cap cas no es podrà accedir a la fase de contracte en pràctiques si s’ha obtingut el títol de doctor o
doctora en la fase de beca.
Article 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 de 12 mesos, 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. L’Informe es trametrà al Vicerectorat de Personal Acadèmic amb dos mesos d’antelació abans de finalitzar
cada període anual per tal de prorrogar la beca o, revocar- la en el cas que l’informe sigui desfavorable.
A l’informe de renovació s’hi farà constar:
El treball realitzat i els resultats obtinguts en el període que s’avalua
La descripció de la tasca docent realitzada
El pla de treball previst per a l’any següent
Vist i plau del director de la tesi
Signatura del becari o becària
4.3. 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.
Article 5. Termini i presentació de sol·licituds
5.1. Cada persona sol·licitant ha d’emplenar un únic formulari de sol·licitud. En cas d’interessar-se per més d’un
dels perfils que s’ofereixen a l’annex I, se’n pot sol·licitar fins a un màxim de quatre, que s’hauran d’indicar a
l’apartat corresponent, tot assignant-los un número d’ordre de prioritat (l’1, prioritat màxima; el 4 prioritat
mínima).
5.2. El període de presentació de sol·licituds serà de l’11 de març al 8 d’abril de 2010.
5.3. Una vegada feta la comprovació de les sol·licituds presentades i de la documentació aportada, entre els
mesos d’ abril i maig de 2010, es farà pública, a l’adreça www.uab.cat la relació de les sol·licituds admeses i de
les excloses . i se n’indicarà la causa de l’exclusió o la necessitat d’esmena.
La publicació de la llista esmentada servirà de requeriment perquè les persones interessades, en el termini de
deu dies a comptar de l’endemà de la publicació de la llista, puguin aportar o esmenar el que faci falta, amb el
benentès que, si no ho fan, la sol·licitud serà desestimada, amb la resolució prèvia dictada d’acord amb el que
disposen els articles 71.1 i 42.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
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 o de llicenciatura per la qual es farà el barem.
e) Còpia del títol acadèmic oficial (llicenciatura o grau).
Les persones sol·licitants que hagin cursat els estudis parcialment o totalment a l’estranger la seva certificació
acadèmica i el títol de les quals estiguin en un idioma que no sigui el castellà, l’anglès, el francès, l’italià o el
portuguès caldrà que n’adjuntin la traducció jurada corresponent.
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.
Article 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.
Article 7. Òrgan competent per a la resolució
L’òrgan competent per a la resolució d’adjudicació de les beques és la Comissió de Personal Acadèmic de la
Universitat Autònoma de Barcelona, amb la proposta prèvia dels departaments implicats en la convocatòria.
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Article 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 durant el mes de juny de 2010.
La relació definitiva de persones candidates seleccionades i de la llista d’espera es farà pública durant el mes de
juliol de 2010 al web esmentat. Les persones seleccionades rebran una comunicació a l’adreça electrònica que
han indicat al formulari de sol·licitud.
Article 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 o de renúncia de la beca.
La persona beneficiària ha de trametre el document d’acceptació, a l’adreça ad.personal.if@uab.es, en el
termini màxim de deu dies naturals a partir de l’endemà de la comunicació de l’atorgament de la beca
9.2.Per ser donat d’alta com a becari o becària, la persona adjudicatària haurà d’haver formalitzat la matrícula
del màster oficial o del programa de doctorat que li hagin estat assignats i comunicats en el moment que se li
ha notificat la concessió. L’acceptació de la beca implica també el compromís de complir totes les condicions
generals que es deriven d’aquesta convocatòria, i de conèixer i complir les normes específiques de la UAB i les
mesures sobre prevenció de riscos laborals.
9.3. Les persones beneficiàries han de retornar el document d’acceptació signat en el termini i adreça
assenyalats a l’apartat 9.1, o trametre el document notificant la no acceptació de la beca.
Si la persona candidata no tramet l’acceptació o el document de no acceptació dins el termini indicat
s’entendrà que renuncia a l’ajut; llavors la beca podrà ser adjudicada a un altre candidat de la llista de reserva.
Article 10. 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, 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.
Les persones que accedeixin a la condició de beneficiàries d’una beca per renúncia d’altres persones
adjudicatàries gaudiran igualment de 48 mesos d’ajut a partir de la seva incorporació.
Article 11. Formalització de la beca
11.1 La data d’incorporació prevista és l’1 d’octubre de 2010, i 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 hàbils,
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 2010-2011.
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.
11.2 . La incorporació es podrà fer sempre que s’hagi presentat la documentació que s’indica en aquest article
11 i que és imprescindible per a ser donat d’alta com a becari o becària. La data d’incorporació serà
comunicada al director o directora del departament corresponent.
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Article 12. Conceptes econòmics vinculats a la beca
12.1. L’import íntegre anual de les beques és de 12.371€ bruts anuals per a la primera etapa i de 17.381€
bruts anuals per a la segona etapa. Aquests imports es liquiden en 12 i 14 mensualitats, respectivament.
12.2. 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 2010-2011. En cap
cas no es cobreixen els imports de les taxes dels preus acadèmics o els costos de cursos que superin els 32
crèdits en el cas dels programes de doctorat, o els que superin els 60 crèdits en el cas dels màsters oficials,
durant el període de gaudiment de la beca. No se subvencionen els preus per gestió de l’expedient acadèmic, ni
tampoc no es cobreix l’import dels crèdits convalidats ni dels crèdits de màsters o doctorats d’altres
universitats.
12.3. 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).
12.4 El pagament s’efectuarà cada mes, per mesos vençuts, directament a la persona beneficiària i se li
aplicaran les retencions corresponents d’acord amb la normativa vigent.
12.5. Les persones que siguin beneficiàries d’una beca per a personal investigador en formació (o d’altres
programes de la UAB en el marc del Reial decret 63/2006) atorgada en convocatòries anteriors, tant si tenen
règim de beca com amb un contracte, els seran d’aplicació els conceptes econòmics en els mateixos termes
expressats en els apartats anteriors d’aquest article.
Article 13. 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 articles 11 i 12 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.
g) La resta de drets que preveu l’article 5è del Reial decret 63/2006.
Article 14. 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’article 16.
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) Presentar a l’Administració de Personal Acadèmic i Investigador en Formació les renúncies de la beca
mitjançant un escrit raonat adreçat al Vicerectorat de Personal Acadèmic amb una antelació mínima de 15
dies a 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.
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.
j) El coneixement de les llengües oficials a la UAB d’acord amb la normativa vigent.
Article 15. Obligacions de la Universitat
Són obligacions de la Universitat:
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a) Facilitar la credencial identificativa corresponent al personal investigador en formació, document que
conservarà al llarg del gaudi de l’ajut per a l’ acreditació com a becari o becària.
b) Formalitzar el contracte corresponent 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.
f) La resta d’obligacions que estableix l’article 7è del Reial decret 63/2006
Article 16. Col·laboració en activitats docents
16.1. 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.
16.2. Aquesta col·laboració docent en cap cas significa responsabilitat del personal investigador en formació
sobre l’assignatura ni sobre la programació d’aquesta.
16.3. Aquestes col·laboracions han de ser certificades, a l’efecte de currículum, pels departaments implicats.
Article 17. Incompatibilitats de la beca
17.1. 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 formació i a la recerca.
17.2. Es poden autoritzar les percepcions que procedeixin de tasques, a la UAB, 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 o no habitual.
17.3. Les percepcions per les activitats esmentades hauran de ser autoritzades pel Vicerectorat de Personal
Acadèmic.
17.4. Es poden autoritzar les percepcions que procedeixen d’ajuts per a assistència a congressos, reunions o
jornades científiques, i ajuts per a estades breus i trasllats temporals, concedits per organismes públics o
privats, nacionals o estrangers, que estiguin relacionats amb la seva recerca.
17.5. En el supòsit d’incompatibilitat sobrevinguda, la Universitat ha de procedir a revocar la beca.
17.6. El fet d’haver gaudit d’una beca predoctoral d’investigació no determina cap tipus de compromís de la
Universitat amb relació a la incorporació posterior de la persona beneficiària a la plantilla de la Universitat.
Article 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, amb el benentés que el període interromput no es podrà
recuperar.
Durant el període d’interrupció de l’ajut, la persona beneficiària serà donada de baixa a la Seguretat Social.
La reincorporació després d’una interrupció s’haurà de comunicar amb un mínim de 15 dies d’antelació a la data
de l’alta. La no incorporació un cop finalitzat el període d’interrupció es considerarà com a renúncia i serà baixa
automàtica.
18.2. Les suspensions per maternitat/paternitat, adopció o acolliment preadoptiu o permanent de menors de sis
anys per part de les persones beneficiàries són per al mateix període que les que estan establertes legalment
per a aquests casos. Durant aquest període es mantindrà el 100 % de la percepció de la beca.
Els becaris i becàries tindran dret a una interrupció temporal en els supòsits de baixa per malaltia o accident.
Les baixes per incapacitat temporal, es podran recuperar sempre que els períodes siguin d’un mínim de 30
dies, i que les disponibilitats pressupostàries ho permetin.
Les baixes per incapacitat temporal i les de maternitat/paternitat s’han de comunicar i acreditar a l’Àrea de
Personal Acadèmic de la UAB. Les persones beneficiàries han de fer els tràmits i gestions d’acord amb les
normes de la Seguretat Social.
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.
18.4. Quan un becari o becària s’ha d’absentar per raó d’estudis ha de sol·licitar el corresponent permís, que ha
d’estar prèviament autoritzat pel director o directora del departament i si escau, pel director o directora de la
tesi.
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Article 19. Incompliments
19.1.L’incompliment total o parcial dels requisits i obligacions que s’estableixen en aquesta convocatòria i en
altres normes aplicables, donarà lloc a l’obertura d’un expedient d’incompliment, la resolució del qual, després
d’una audiència prèvia amb la persona interessada, podrà significar la revocació total o parcial de la beca
concedida i el reintegrament de la quantia que s’estableixi en funció dels criteris aplicables i a la demora
corresponents, d’acord amb el que estableixen el Títol II (reintegrament de subvencions), el Títol III (control
financer) i el títol IV (infraccions i sancions de la Llei general de subvencions) i el Reial decret 887/2006, de 21
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions 38/2003, de 17 de novembre.
19.2.Els criteris proporcionals de graduació d’incompliments són els següents:
a) L’incompliment total i manifest dels objectius de formació docent i científica pels quals es concedeix
l’ajut, determinat a través dels mecanismes de seguiment i control cientificotècnic, serà causa de
reintegrament total de la subvenció i, si escau, de la pèrdua del dret a cobrar les quantitats pendents
de percebre.
b) La realització de modificacions no autoritzades en les condicions inicials de l’ajut i de l’incompliment
dels objectius parcials, comportaran la devolució de la quantitat afectada, i si escau, la pèrdua del dret
de cobrament de les quantitats pendents de percebre.
c) En el cas de no comunicar altres activitats que siguin incompatibles, es podrà requerir la devolució de
l’ajut pel temps que s’hagi produït aquesta incompatibilitat de forma parcial o total o procedir a la
revocació de l’ajut.
d) La no presentació, d’acord amb el que estableix aquesta convocatòria, amb el requeriment de la UAB,
dels informes de seguiment i de la documentació addicional (matrícula de cada curs) comportarà la
devolució de les quantitats rebudes durant el període no justificat.
e) El fet de no complir les mesures de difusió que estableix l’article 31.3 del Reglament general de
subvencions serà causa de reintegrament parcial de l’import associat a l ‘incompliment corresponent.
f) La no declaració d’haver gaudit de qualsevol ajut o beca d’anàloga naturalesa o el fet de falsejar dades
de la declaració, seran causa de reintegrament parcial o total de l’import associat a aquest
incompliment, i si escau, de pèrdua del dret a cobrar les quantitats pendents de percebre.
Article 20. Criteris d’avaluació i selecció
20.1. 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 20.2 d’aquest article.
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.
20.2. 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.
Article 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.
Article 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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Acord 08/2010, de 5 de febrer, pel qual pel qual s'aprova la proposta dels departaments dels adjudicataris
de les beques PIF de la convocatòria extraordinària, que tot seguit es transcriu:
Sisena convocatòria de beques per a personal investigador en formació 2009/2010.
Proposta de candidats prioritzats pels departaments
Departament de Química
Codi Beca: 403-01-1/E09
Síntesis d'interruptors moleculars multifotònics per a receptors de glutamat
Nombre beques: 1

Id.
20832

estat

Ordre
Departament Nom

APROVAT FINAL

1

MARTA

Cognoms
GASCÓN MOYA

DENEGATS
10 SOL.LICITUDS DENEGADES

Departament de Química
Codi beca: 403-02-1/E09
Aplicacions catalítiques i electroquímiques basades en materials polimèrics amb
nanopartícules metàliques
Nombre beques: 1

Id.

estat

Ordre
Departament Nom

22313 APROVAT FINAL

Cognoms

1

VICTOR

LEBEDEV

2

JULIO

BASTOS ARRIETA

LLISTA DE RESERVA
22967 APROVAT FINAL
DENEGATS
12 SOL.LICITUDS DENEGADES

Departament de Química
Codi beca: 403-03-1/E09
Modelització molecular de sistemes bioinorgànics: fixació i catàlisi
Nombre beques: 1

Id.

estat

21892 APROVAT FINAL

Ordre
Departament Nom

Cognoms

1

ELISABETH

ORTEGA CARRASCO

2
4

ALFONSO
YOLANDA

ROJAS CARDONA
LAGOS MALLAMA

LLISTA DE RESERVA
22964 APROVAT FINAL
21573 APROVAT FINAL
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DENEGATS
11 SOL.LICITUDS DENEGADES

Departament de Química
Codi beca: 403-04-1/E09
Catàlisi homogènia amb metalls de transició
Nombre beques: 1

Id.

Ordre
Departament Nom

estat

21633 APROVAT FINAL

Cognoms

1

KAREN JOY

SALVADOR LLAMELO

2

CRISTINA

RUALES CERÒN

LLISTA DE RESERVA
22273 APROVAT FINAL
DENEGATS
7 SOL.LICITUDS DENEGADES

Departament de Física
Codi beca: 404-01-2/E09
Física de la Matèria Condensada: termodinàmica i física estadística de no equilibri i
aplicacions a la física ambiental i a la cosmologia
Nombre beques: 2

Id.

Ordre
Departament Nom

estat

22672 APROVAT FINAL
22634 APROVAT FINAL

1
2

Cognoms

IGNACIO JOSÉ
IVAN

GOMEZ PORTILLO FUNES
DURAN SANCHO

ALBERT
CRISTINA
FRANCESC
SERGI
ANA MARIA
MIGUEL
CUNHA
MUHAMMAD SHAKIR
SHIPLU
MD. SHAIFUR

OSSÓ CASTILLÓN
SANS COLL
FONT MARTINEZ
GONZÀLEZ HERRERO
RAMIREZ MANGUILAR
PENADÉS ORDAZ
ANDRE RAFAEL
SHAKIR MUHAMMAD
SARKER
RAHMAN

LLISTA DE RESERVA
22594
22473
22972
20912
22812
21372
23094
22934
22914
22172

APROVAT
PENDENT
PENDENT
PENDENT
PENDENT
APROVAT
APROVAT
PENDENT
PENDENT
PENDENT

FINAL
BAREMACIO
BAREMACIO
BAREMACIO
BAREMACIO
FINAL
FINAL
BAREMACIO
BAREMACIO
BAREMACIO

3
4
6
7
8
9
10
11
12
13

DENEGATS
3 SOL.LICITUDS DENEGADES
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Departament de Física
Codi beca: 404-02-2/E09
Informació i fenòmens quàntics
Nombre beques: 2

Id.

estat

Ordre
Departament Nom

20852 APROVAT FINAL
21692 APROVAT FINAL

Cognoms

1
2

BERNAT
ELIO

GENDRA CASALÍ
RONCO BONVEHI

4
5

CUNHA
MIGUEL

ANDRE RAFAEL
PENADÉS ORDAZ

LLISTA DE RESERVA
23095 APROVAT FINAL
21373 APROVAT FINAL
DENEGATS
9 SOL.LICITUDS DENEGADES

Departament de Genètica i Microbiologia
Codi de beca: 409-01-1/E09
Mutagènesi i Reparació del DNA
Nombre de beques:1

Id.

estat

Ordre
Departament Nom

20872 APROVAT FINAL

Cognoms

1

LARA

RODRÍGUEZ RIBERA

2

JÉSSICA

ARRIBAS ARRANZ

LLISTA DE RESERVA
20932 APROVAT FINAL
DENEGATS
24 SOL.LICITUDS DENEGADES

Departament d'Economia de l'Empresa
Codi beca: 410-01-1/E09
Comptabilitat general, financera i analítica. Anàlisi d'estats financers
Nombre beques: 1

Id.

estat

21757 APROVAT FINAL

Ordre
Departament Nom

Cognoms

1

MARGARITA

MEJÍA LIKOSOVA

2

MILEIDY

LOAIZA GARCÍA

LLISTA DE RESERVA
22932 APROVAT FINAL
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DENEGATS
50 SOL.LICITUDS DENEGADES

Departament d'Economia i d'Història Econòmica
Codi beca: 412-01-8/E09
Anàlisi Econòmica
Nombre beques: 8

Id.

estat

Ordre
Departament Nom

21912 APROVAT FINAL
21952 APROVAT FINAL
22032 APROVAT FINAL

1
2
3

YULIYA
FAKHRALDIN
DIMITRIOS

Cognoms
KULIKOVA
ZAVEH
BERMPEROGLOU

DENEGATS
39 SOL.LICITUDS DENEGADES

Departament d'Enginyeria Química
Codi beca: 447-01-1/E09
Biologia mol.lecular de llevats (Pichia pastoris) i operació en bioreactors
Nombre beques: 1

Id.

estat

Ordre
Departament Nom

22532 APROVAT FINAL

Cognoms

1

ELENA

CÁMARA REY

2
4

ANTONIO
ROBERT

BARREIRO VÁZQUEZ
OLIETE SANCARLOS

LLISTA DE RESERVA
21992 APROVAT FINAL
21492 APROVAT FINAL
DENEGATS
37 SOL.LICITUDS DENEGADES

Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes
Codi beca: 461-01-1E/09
Comunicacions i networking
Nombre beques: 1

Id.

estat

22116 APROVAT FINAL

Ordre
Departament Nom
1

PARESH

Cognoms
SAXENA
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LLISTA DE RESERVA
21853 APROVAT FINAL
21713 APROVAT FINAL

2
3

ISAAC
ERNESTO

CANO FRANCO
DEL TORO HERNÁNDEZ

DENEGAT
41 SOL.LICITUDS DENEGADES

Departament de Ciències de la Computació
Codi beca: 471-01-1/E09
Visió per computador
Nombre beques: 1

Id.

Ordre
Departament Nom

estat

21452 APROVAT FINAL

Cognoms

1

MARC

SERRA VIDAL

2
3

ESMERALDA
SERGIO

RUIZ PUJADAS
VERA HERNÁNDEZ

LLISTA DE RESERVA
20974 APROVAT FINAL
23076 APROVAT FINAL
DENEGATS
42 SOL.LICITUDS DENEGADES
Febrer de 2010

Acord 09/2010, de 5 de febrer, pel qual s'aprova l'avaluació dels trams docents estatals i bàsic del Personal
Acadèmic, que tot seguit es transcriu:
Avaluació de trams docents estatals i bàsics del Personal Acadèmic

A. AVALUACIÓ DE DOCÈNCIA 2009.
A1. RELACIÓ DE PROFESSORS QUE SOL.LICITEN LA PRIMERA AVALUACIÓ DE DOCÈNCIA.
COGNOMS I NOM
ALCALA BERNARDEZ, MANEL
ALLEPUZ PALAU, ALBERTO
ALVAREZ MARTINEZ, ENRIC
ANTON MARTORELL, ESTER
BALLESPI SOLA, SERGI
BALTRONS SOLER, MARIA ANTONIA
BARRERA FUSTE, JAIME
BENAVENTE VIDAL, ROBERTO
BOSCH BADIA, MARIA TERESA
BOU YSAS, SILVIA
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BRUN GASCA, CARME
BUSQUE SANCHEZ, FELIX
CAMACHO CLAVIJO, SANDRA
CARTOIXA SOLER, XAVIER
CASAS LOUZAO, CATALINA
CASELLAS CARALT, NURIA
CASTILLO ZAMBUDIO, MANUEL
CEBOLLADA FRONTERA, ANGEL
CLUA FAINE, MARIA MONTSERRAT
COSTA FERNANDEZ, ORIOL
EDO JULIA, MIQUEL
ELLMAN ., MATTHEW BENJAMIN
ESCRIBANO CARRASCOSA, RAFEL
FERRUS ANTON, BEATRIZ
GARCIA ALONSO, GEMMA
GARCIA ANTON AVIÑO, JORDI
GARCIA ORELLANA, JORDI
GARCIA QUINTANA, DAVID
GIL BARDAJI, ANNA
GONZALEZ MONFORT,M NEUS
GUIMERA ORTS, JOSE ANGEL
GUIRADO LOPEZ, GONZALO
GUTIERREZ ARNAIZ, OSCAR
HERNANDO CAMPOS, JORDI
ILLA SOLER, ONA
KOCK , JOACHIM CHRISTIAN
LOPEZ SALCEDO, JOSE ANTONIO
LOPEZ VICARIO, JOSE
MARECHAL ., JEAN DIDIER PIERRE
MARTI BALLESTER, CARMEN PILAR
MARTI OLIVE, JOEL
MARTINEZ MINGUEZ, MARIA LOURDES
MARTINEZ PEREA, VICENTE
MAS LOPEZ, JORDI
MASATS VILADOMS, MARIA DOLORS
MATAMALA RIPOLL
MATIAS ESPONA, JOAQUIM
MENESES BENITEZ, MONTSERRAT
MONTENEGRO MARTINEZ, MARISELA
MORAL CABRERA, RAQUEL
MORELL PEREZ, ANTONI
MORENO COLOM, SARA
MORTON JUANEDA, ANA MARIA
NADAL TERSA, JORDI
NAVARRO GINE, ALBERT
NICOLINI, ROSELLA
OTAZU PORTER, XAVIER
PALACIOS BONILLA, OSCAR
PALLARES GOITIZ, IRANTZU
PELACHS MAÑOSA, ALBERT
PIÑOL RIBAS, JAUME
PITSCH, WOLFGANG K.D.
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POMES VIVES, JORDI
PORTI PUJOL, MARC
PRAT BAIGET, LAURA
RODES ., EDUARDO CESAR
RODRIGUEZ INES, PATRICIA
ROQUE CORDOVA, ALICIA
SALES JARDI, MERCE
SANCHEZ HUETE, MIGUEL ANGEL
SANTIRSO RODRIGUEZ, MANUEL
SAURA ANTOLIN, CARLOS ALBERTO
SECO GRANADOS, GONZALO
SERAROLS TARRES, CHRISTIAN
SOLA MONELLS, XAVIER
TARABINI-CASTELLANI CLEMENTE
TEJEDOR CALVO, SANTIAGO
TORRAS GARCIA, MERITXELL
URANGA DEL MONTE, MARIA ARANZAZU
URBANO PULIDO, DAVID
VALLVERDU SEGURA, JORDI
VIRGILI COLET, ANTONI

B. AVALUACIÓ D'UN NOU TRAM DE DOCÈNCIA.
B1. RELACIÓ DE PROFESSORS QUE SOL.LICITEN L'AVALUACIÓ D'UN NOU PERÍODE DOCENT.
COGNOMS I NOM
ALVAREZ CANOVAS, ISABEL
ARIZA FERNANDEZ, AURELIO
ARQUES COROMINAS, ROSSEND
ASENSIO RUIZ DE ALDA, FCO. JAVIER
BACH PLAZA, JOAN
BADIA PERPINYA, ANNA
BAEZA LABAT, JUAN ANTONIO
BALADA NICOLAU, FERRAN
BALSEBRE TORROJA, ARMAND
BARBANOJ RODRIGUEZ, MANUEL JOSE
BARDINA SIMORRA, XAVIER
BARRIOS SANROMA, LLEONARD
BARROETA LAJUSTICIA, ANA CRISTINA
BASART MUÑOZ, JOSEP MARIA
BASSOLS PUIG, MARGARIDA
BAUCELLS SANCHEZ, MARIA DOLORES
BELTRAN GARCIA, SUSANA
BENITO VALES, SALVADOR
BIBILONI MATOS, LUIS
BLAS GONZALEZ, ANA MARIA
BODELON GONZALEZ, ENCARNACION
BOFILL ARASA, ROGER
BORRAS CATALA, VICENT EDUARDO
BORRELL VIADER, JOAN
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BOSCH MERINO, MARIA ASSUMPCIO
BRANCHADELL GALLO, ALBERT
CABEZAS GONZALEZ, MANUEL IGNACIO
CALSAMIGLIA BLANCAFORT, SERGIO
CALSINA BALLESTA, ANGEL
CAMACHO CASTRO, JUAN
CARBONELL MANILS, JOAN
CARMONA DOMENECH, JOAN JOSEP
CASADO LECHUGA, MARIA DEL PILAR
CASAL I FABREGA, JORDI
CASANOVAS ROMEU, POMPEU
CASTELLANA VILA, NATALIA
CASTRO MARTINEZ, PEDRO
CELMA SANZ, JORDI
CID LEAL, MARIA PILAR
CIMA MOLLET, ANNA
CLADELLAS CAPDEVILA, MARIA MERCEDES
CLARO IZAGUIRRE, ENRIQUE
CLOS GUILLEN, MARIA VICTORIA
COLL DAROCA, JOAQUIM
COLOME GARCIA, GABRIEL
COROMINAS TORRES, JOSEP MARIA
DELFINO REZNICEK, MANUEL CARLOS
DIOGENE FADINI, EDUARD
DOMENECH ARGEMI, MIQUEL
DRUGUET TANTIÑA, ELENA
DURALL RIVAS, IGNACIO
ESPADA GERLACH, YVONNE
ESTANY PROFITOS, ANNA
ESTRADA AGUILAR, JOAN
FARELL FERRER, MONTSERRAT
FARRE ALBALADEJO, MAGI
FELIU SAMUEL LAJEUNESSE, JOEL
FERNANDEZ MONTRAVETA, ANA MARIA
FERRER RAMIS, CARLES
FIGUERES ARTIGUES, JOSEP MARIA
FOGUET BOREU, FRANCESC
FOLCH ALBAREDA, JOSEP MARIA
FONDEVILA PALAU, M. DOLORES
FONOLLOSA PLA, VICENTE
FONT GUITERAS, LUIS
GABRIEL BUGUÑA, DAVID
GALLEGO AYALA, JUANA
GALLEGO GOMEZ, EDUARDO
GAMPER SACHSE, DANIEL
GARCIA DEL PINO, FERNANDO
GARCIA GARCIA, JUAN JOSE
GENESCA FERRER, JUAN
GIRAL QUINTANA, EUGENI
GOMA FREIXANET, MONTSERRAT
GOMEZ VALLS, FRANCISCO
GONZALEZ DE MINGO, BERTA
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GONZALEZ LAFONT, M. DELS ANGELS
GONZALEZ SABATE, JORDI
GRANERO PEREZ, ROSARIO
GRIFELL TATJE, EMILI
HERNANDEZ GOMEZ, JUAN BAUTISTA
HURTADO ALBIR, AMPARO
JARAQUEMADA PEREZ DE GUZMAN, M.DOLORES
JIMENEZ CORTES, CLAUDIA CRISTINA
JIMENEZ FARRERONS, MARCEL
JORDAN SIERRA, JOSE ANTONIO
JORDANA VIDAL, JORDI
KIRCHNER GRANELL, HELENA
LACALLE ZALDUENDO, M. ROSARIO
LAFUENTE SANCHO, FRANCISCO JAVIER
LAMA AYMA, ALEJANDRA DE
LERMA PUERTAS, ENRIQUE
LLINES SOLER, MONTSERRAT
LOPEZ MESAS, MONTSERRAT
LOSILLA VIDAL, JOSE MARIA
MANYOSA RIBATALLADA, JOAN
MARQUES GRAELLS, PEDRO RAMON
MARTI CASTELLO, RAMON
MARTI MAINAR, JOAQUIM
MARTI MARTI, JOSEP MARIA
MARTI PASTOR, ALBERT
MARTINEZ ALONSO, MARIA RAMOS
MARTINEZ BARCHINO, REGINA
MARTINEZ GIL, VICTOR
MARTINEZ SURINYAC, GABRIEL
MASQUE BARRI, PERE
MELICH SANGRA, JOAN CARLES
MENENDEZ PLANS, CARLOTA
MINGUELLA MARTI, JOAN
MIRALLES GUASCH, MARIA CARME
MOLINA GONZALEZ, JOSE LUIS
MOLINS NUBIOLA, MIQUEL
MOMPART PENINA, JORDI
MONCASI SOLSONA, JAUME
MONNICKENDAM FINDLAY, ANDREW
MONTERO SANCHEZ, MARIA DOLORES
MORA PEREZ, FERNANDO DE
MORENO FERRER, MIQUEL
MORROS MESTRES, BIENVENIDO
MUNICH GASA, JAUME
MUNTADA TORRELLAS, ANA
NAFRIA MAQUEDA, MONTSERRAT
NAVAS NAVARRO, SUSANA
NAVIO GAMEZ, ANTONIO
NICOLAU NOS, ARTURO
NOGUERO GRAU, ANTONI
NUÑEZ ZORRILLA, MARIA CARMEN
OLESTI VILA, ORIOL
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ORDOÑEZ LLANOS, JORGE
ORTIN ANGEL, PERE
ORTUÑO ROMERO, ANA MARIA
PANADES MARTI, JUDIT
PASTOR MARTINEZ, ALBERTO
PAVON COLOMA, DIEGO
PERAL PEREZ, JOSE
PERIS RODRIGUEZ, SANTIAGO
PI LLORENS, MONTSERRAT
PI VILA, FRANCESC
PIEDRAFITA ARILLA, JESUS
PIERA EROLES, MIQUEL ANGEL
PINEDA RUIZ, ANTONIO MIGUEL
PIVIDORI GURGO, MARIA ISABEL
PLANAS COLL, JORDI
PONS AROZTEGUI, JORDI
PONTON GIJON, GONZALO
PORTELL VIDAL, MARIONA
POSCHENRIEDER WIENS, CARLOTA
PRADO PICO, EMILIO
PUIGDEMONT RODRIGUEZ, ANNA-PILAR
RAMAJO HERNANDEZ, NATIVIDAD
RAMOS MORILLA, XAVIER
REBOLLO VARGAS, RAFAEL
RECASENS VIVES, DANIEL FRANCISCO
REIG VILALLONGA, JOSEP
REMOTTI CARBONELL, JOSE CARLOS
RIBA ROVIRA, MIQUEL
RIBAS XIRGO, LLUIS
RIUS SANTAMARIA, MERCÈ
RODRIGUEZ BRAVO, ANGEL
RODRIGUEZ PARRON, MONTSERRAT
ROIG SAGUES, ARTUR XAVIER
ROSELL FOXA, JORDI
ROSSELL MAYO, ANTONI
RUBI CASALS, MARIA GEMMA
SAIZ ROCA, DOLORES
SAIZ ROCA, Mª MILAGROS
SALA LORDA, HECTOR
SANCHEZ BUSQUES, SONIA
SANCHEZ CABEZA, JOAN ALBERT
SANCHEZ LANCIS, CARLOS
SANZ MARIN, MANUEL PEDRO
SANZ RUIZ, ANTONIO
SARRA ADROGUER, MONTSERRAT
SAUMELL ARINO, LAIA
SEBASTIAN PEREZ, ROSA MARIA
SEGURA TORRES, Mª DEL PILAR
SORIANO LOPEZ, JOAN MANUEL
SOTO MARATA, JOSEFA
SOTO SANFIEL, MARIA TERESA
SUBIRA DE GALDACANO, Mª EULALIA
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TAPADA BERTELI, MARIA TERESA
TORREGROSA ALVAREZ, MIGUEL
VALDES GAZQUEZ, RAMON
VALLRIBERA MASSO, ADELA
VALLS CASANOVAS, MARIA ASUNCION
VALLS GUZMAN, FERNANDO
VEGA RAMOS, MARIA JOSE
VELASCO GONZALEZ, ANTONIO JOSE
VERD PERICAS, JUAN MIGUEL
VILAR MONMANY, MERCE ELISENDA
VILELLA MORATO, EDUARD
VILLANUEVA GAY, MARIA MERCE
VILLEGAS HERNANDEZ, SANDRA
XAMENA LOPEZ, NOEL
YUSTE PUIGVERT, JOSEP
ZAPATER DUQUE, ESTHER

C1. RELACIÓ DE PROFESSORS QUE SOL.LICITEN EL CANVI DE NIVELL D'UN TRAM DOCENT DE
NIVELL INFERIOR
COGNOMS I NOM
AZNAR SOLER, MANUEL
CARRERAS PLANELLS, JORDI
DABAN BALAÑA, JOAN RAMON
ESTAUN FERRER, SANTIAGO
GOMEZ ALEMANY, ISABEL
GONZALEZ ECHEVARRIA, AURORA
GUTIERREZ GALINDO, JUAN FRANCISCO
JOFRE APARICIO, MONTSERRAT
LLIBRE SALO, JAUME
MARCH CENTELLES, PERE DE
MARTIN RAMOS, JOSEP LLUIS
OLIVA CUYAS, ANTONI
ORRIOLS TUBELLA, GASPAR
ORTUÑO MINGARRO, MARIA ROSA
PEREZ AMOROS, FRANCISCO
PINTO CASULLERAS, ROSER
REVENTOS TARRIDA, AGUSTI
RIFA COMA, JOSEP
RIQUER PERMANYER, BORJA DE
RUE DOMINGO, JOAN
SABRIA PAU, MARIA JOSEFA
SAMBLANCAT MIRANDA, NEUS
SILVESTRE BENACH, MARIA NURIA
SOLE PUIG, LUISA CARLOTA

_____________________________________________________
32

BOUAB Núm. 71

Febrer del 2010

Acord 10/2010, de 5 de febrer, pel qual s'aprova, per delegació del Consell de Govern, la convocatòria de
places de Personal Acadèmic Permanent, que tot seguit es transcriu:
Concursos d’Accés a Places de Cossos Docents
Convocatòria de Concursos de places de professorat (Campus)
Plaça

Cos

Àrea

1
1

Professor Titular d’Universitat
Professor Titular d’Universitat

Dret Penal
Anatomia i Anatomia Patològica Comparada

Convocatòria de Concursos de places vinculades (UAB - ICS)
Nombre

Categoria

Àrea

2
1
1

Professors titulars d’universitat
Professor titular d’universitat
Professor titular d’universitat

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

Cirurgia
Otorinolaringologia
Obstetrícia i Ginecologia
B1/055
Professor Titular d’Universitat
1
Dret Penal
Ciència Política i Dret Públic
Dret Penal

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
MERCEDES GARCIA ARAN
RAFAEL REBOLLO VARGAS

CU
TU

(Dret Penal) UAB
(Dret Penal) UAB

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
RAMON GARCIA ALBERO
HERNAN HORMAZÁBAL MALARÉE

CU
CU

(Dret Penal) U. de Lleida
(Dret Penal) U. de Girona

Membres a proposta de la rectora

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

B2/056
Professor Titular d’Universitat
1
Anatomia i Anatomia Patològica Comparada
Sanitat i Anatomia Animals
Anatomia i Embriologia Veterinàries

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
JESÚS RUBERTE PARÍS
MARC NAVARRO BELTRAN

TU
TU

(Anatomia i Anatomia Patològica Comparada) UAB
(Anatomia i Anatomia Patològica Comparada) UAB
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Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
ANA CARRETERO ROMAY
MARTÍ PUMAROLA BATLLE

TU
CU

(Anatomia i Anatomia Patològica Comparada) UAB
(Medicina i Cirurgia Animal) UAB

Membres a proposta de la rectora
Concurs de places de professorat (Places Vinculades) UAB – ICS
Referència del Concurs:
Cos docent:
Nombre de places:
Àrea de coneixement:
Departament:
Especialitat:
Institució Sanitària:
Destí:

B1/057
Professor Titular d’Universitat
1
Cirurgia
Cirurgia
Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu
ICS
Hospital de la Vall d’Hebron

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
XAVIER RIUS CORNADÓ
JAUME FERNÁNDEZ-LLAMAZARES

CU
CU

(Cirurgia)
(Cirurgia)

UAB
UAB

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
MANUEL ARMENGOL CARRASCO
VICENS ARTIGAS RAVENTÓS

CU
TU

(Cirurgia)
(Cirurgia)

UAB
UAB

Membres a proposta de la rectora

Referència del Concurs:
Cos docent:
Nombre de places:
Àrea de coneixement:
Departament:
Especialitat:
Institució Sanitària:
Destí:

B2/058
Professor Titular d’Universitat
1
Cirurgia
Cirurgia
Neurocirurgia
ICS
Hospital de la Vall d’Hebron

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
FEDERIC BARTUMEUS JENÉ
LLUÍS GRANDE POSA

TU
TU

(Cirurgia)
(Cirurgia)

UAB
UAB

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
MANUEL ARMENGOL CARRASCO
VICENS ARTIGAS RAVENTÓS

CU
TU

(Cirurgia)
(Cirurgia)

UAB
UAB

Membres a proposta de la rectora
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Referència del Concurs:
Cos docent:
Nombre de places:
Àrea de coneixement:
Departament:
Especialitat:
Institució Sanitària:
Destí:

B3/059
Professor Titular d’Universitat
1
Otorinolaringologia
Cirurgia
Otorinolaringologia
ICS
Hospital de la Vall d’Hebrón

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
ENRIC PERELLÓ SCHERDELL
PEDRO QUESADA MARIN

CU
Emèrit

(Otorinolaringologia)
(Cirurgia)

UAB
UAB

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
MANUEL ARMENGOL CARRASCO
VICENS ARTIGAS RAVENTÓS

CU
TU

(Cirurgia)
(Cirurgia)

UAB
UAB

Membres a proposta de la rectora

Referència del Concurs:
Cos docent:
Nombre de places:
Àrea de coneixement:
Departament:
Especialitat:
Institució Sanitària:
Destí:

B4/060
Professor Titular d’Universitat
1
Obstetrícia i Ginecologia
Pediatria, Obstetrícia, Ginecologia i Medicina Preventiva
Obstetrícia i Ginecologia
ICS
Hospital de la Vall d’Hebron

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
LLUIS CABERO ROURA
JOSEP MARIA LAILLA VICENS

CU
CU

(Obstetrícia i Ginecologia)
(Obstetrícia i Ginecologia)

UAB
U de Barcelona

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
RAMON CARRERAS COLLADO
RAMON MARIA MIRALLES PI

TU
TU

(Obstetrícia i Ginecologia)
(Obstetrícia i Ginecologia )

UAB
U. Rovira i Virgili

Membres a proposta de la rectora
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Acord 11/2010, de 5 de febrer, pel qual s'aprova la convocatòria del Programa de Promoció a Càtedres
d'Universitat, que tot seguit es transcriu:
Programa de Promoció a Càtedres d’Universitat UAB
La Universitat Autònoma de Barcelona s’ha caracteritzat per la seva defensa d’un model d’universitat pública de
qualitat, on la promoció del professorat sigui resultat de l’excel•lència i fruit del reconeixement dels mèrits
acumulats, garantint així el dret a la promoció que recull l’EBEP. En aquest sentit, els anteriors programes de
promoció a càtedra establerts per la UAB es fonamentaven en la idea de que l’accés a una càtedra d’universitat
és la culminació d’un procés de maduració acadèmica i científica.
Aquest programa de promoció comparteix els mateixos objectius bàsics establerts en programes de promoció
previs i vol reconèixer el professorat amb trajectòries professionals brillants que satisfacin uns criteris de
qualitat rigorosos. El desenvolupament normal de l’activitat docent i de recerca ha de buscar l’assoliment dels
més alts nivells d’excel•lència, i aquest programa vol posar les bases per assegurar que aquests mèrits siguin
reconeguts de forma regular mitjançant l’oportuna generació de places de càtedra per a aquells professors/es
que hagin acreditat una trajectòria meritòria. Dins dels límits pressupostaris disponibles, aquest programa vol
oferir un horitzó de promoció que contempli la possibilitat d’accedir a càtedres de forma gradual, en un termini
de temps raonable i d’acord amb els mèrits individuals de cada professor o professora.
Lògicament, tots els candidats que participin en aquest programa han de comptar amb l’acreditació de
catedràtic emesa per alguna de les agències avaluadores reconegudes (ANECA o AQU).
Entre tots els candidats elegibles, aquest programa estableix una sèrie de criteris de priorització que han de
servir perquè aquell professorat amb més mèrits sigui mereixedor de la promoció en el termini de temps més
curt possible.
1.

Requisits

Podran participar en aquest Programa el professorat titular d'universitat, els catedràtics i catedràtiques d'escola
universitària i els professors agregats que compleixin les següents condicions:
Dedicació a temps complet. En el cas de les places vinculades de les unitats docents hospitalàries la
dedicació haurà de ser de 6 hores o, eventualment, dedicacions menors si la càrrega docent associada de
l’especialitat no justifica l’existència d’una plaça a 6 hores (en aquest darrer cas, i si escau, s’establiran els
processos necessaris per computar els indicadors usats en el procés de priorització dels candidats segons es
descriu a l’apartat 6 d’aquesta normativa).
Antiguitat de tres anys com a professor o professora titular d'universitat, catedràtic o catedràtica d'escola
universitària, o agregat o agregada a la UAB, en la data en què acaba el termini de presentació de les
sol·licituds.
-

Tenir l’acreditació de catedràtic emesa per l’ANECA o l’acreditació de recerca avançada emesa per l’AQU.

Els candidats i les candidates que deixin de prestar serveis a la UAB entre la data en què s'acaba la presentació
de sol•licituds i la data de la resolució del Programa, quedaran exclosos.
2. Caràcter de les dotacions
Les dotacions cobreixen el cost addicional de la transformació d’una plaça de professor titular d’universitat,
catedràtic d’escola o agregat en una plaça de catedràtic d’universitat (en el cas de candidats amb acreditació
ANECA) o a una plaça de catedràtic laboral (en el cas dels candidats amb acreditació de l’AQU).
Les places creades mitjançant aquest Programa, un cop quedin vacants, s'incorporaran de nou al programa
general de la Universitat com a recursos disponibles globalment per a noves assignacions segons les necessitats
determinades pel vicerectorat de Personal Acadèmic.
3. Distribució de les dotacions
El nombre de dotacions serà fixat cada any pel vicerectorat de Personal Acadèmic, sense distinció entre àmbits
de coneixement. Les dotacions per a professorat amb vinculació laboral podran estar sotmeses a eventuals
restriccions imposades per programes de finançament específics com el Serra Hunter.
Les places de promoció es distribuiran als departaments que corresponguin als professors i professores
acreditats segons l’ordre decreixent de les llistes de priorització generades segons s’especifica a l’apartat 6. Hi
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haurà una llista per a professors que ocupin places vinculades a unitats docents hospitalàries i una segona llista
per a la resta de professors.
4. Dotació econòmica del programa
El Programa de Càtedres d'Universitat anirà a càrrec de les partides de la Generalitat destinades a promoció de
professorat, a les que s’hi afegiran els recursos que la pròpia universitat acordi aportar cada any, segons les
seves disponibilitats pressupostàries. La dotació econòmica es distribuirà entre les dues llistes prioritzades.
5. Condicions dels concursos
La promoció es possibilitarà creant una plaça addicional de la categoria superior a la del professor o professora
que s'hagi de promoure i traient-la a concurs públic d'acord amb el reglament de provisió de places de
professorat de la UAB. Pel que fa als professors i professores de les àrees de Ciències de la Salut que ocupin
places vinculades, la convocatòria de la plaça requerirà també el vistiplau de la Comissió Mixta corresponent.
En cas que el professor o professora que es vulgui promoure guanyi el concurs, s'haurà d'amortitzar
necessàriament la seva plaça anterior. En el supòsit que el candidat o la candidata no superés el concurs públic i
la plaça fos guanyada per un altre candidat no seleccionat en el programa de càtedres, s'haurà d'amortitzar del
departament corresponent una quantitat equivalent al cost d'una plaça de catedràtic d'universitat, a compte de
les baixes o de les renúncies que es produeixin o segons futures dotacions de professorat. La dotació de noves
places als departament afectats quedarà supeditada a que s’hagin fet les amortitzacions necessàries per corregir
qualsevol increment de plantilla generat per la dotació de càtedres de promoció.
En tot cas, un augment de la capacitat docent d’un departament que suposi una correcció de situacions
deficitàries positives haurà de tractar-se d’acord amb els criteris fixats pel vicerectorat de Personal Acadèmic.
6. Criteris d’ordenació de les sol·licituts
A. Ordenació bàsica
S’ordenaran els professors acreditats segons el valor decreixent del número N obtingut aplicant la fórmula:

N=S

On:

-

⎛ S ⎞
∗ ⎜
⎟
⎝ SP ⎠

*P+Q*

Es considera sexenni possible cada tram de sis anys naturals complets transcorreguts des de l’any que
el candidat tenia un contracte a temps complet a la universitat o des de l’any següent al que va llegir la
tesi doctoral fins al desembre de l’any 2008 (en el cas de la convocatòria de 2010) i així
successivament. Cada candidat indicarà quin dels dos moments s’usarà per establir l’inici del període

⎛ S ⎞
⎜
⎟
⎝ SP ⎠

serà la unitat.

Es considera quinquenni possible cada tram de cinc anys naturals complets transcorreguts des de l’any
2003 fins al desembre de l’any 2008 (en el cas de la convocatòria de 2010) i així successivament. En tot
cas, el valor màxim de

-

+G

S és el número de sexennis reconeguts
SP és el número de sexennis possibles
Q és el número de quinquennis autonòmics reconeguts
QP és el número de quinquennis autonòmics possibles
G és el quocient de dividir per 360 la reducció en hores que un professor té dret a gaudir durant
l’exercici de càrrecs de direcció o gestió a la UAB. En tot cas, el valor màxim que es computarà és 1.
Amb independència del moment en què es va exercir el càrrec, les hores de reducció en hores es
computaran segons la normativa vigent l’any 2009.
P és un factor de proporcionalitat que mesura la posició relativa de la persona sol·licitant respecte el
camp de coneixement pel que fa als sexennis.

dels seus sexennis possibles. En tot cas, el valor màxim de

-

⎛ Q ⎞
⎜⎜
⎟⎟
⎝ QP ⎠

⎛ Q ⎞
⎜⎜
⎟⎟
⎝ QP ⎠

serà la unitat.

En el còmput dels quinquennis o sexennis possibles es descomptaran dotze mesos, per maternitat de la
persona sol·licitant i tres mesos en cas de paternitat, qualsevol que sigui la fórmula de gaudi. En el cas
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de tenir la condició legal de família monoparental o nombrosa, els mesos resultants de la fórmula
anterior es multiplicaran per dos. En els casos de baixes per malalties greus o quan el sol·licitant hagi
estat de permís per cura de persones dependents, es descomptarà, respectivament, un període de
temps equivalent a la durada de la baixa o a la reducció de jornada que s’hagi aplicat.

-

En el còmput dels quinquennis o sexennis possibles també es descomptaran els períodes en que un
professor hagi estat en situació de serveis especials, o en comissions de servei que no s’hagin
desenvolupat en un altre centre universitari o en un centre de recerca.

-

El factor P es defineix a partir de:
P = 100*S /S_CAMP
on

• S és el nombre de sexennis de la persona sol•licitant.
• S_CAMP és el nombre acumulat de sexennis en el camp al que pertany l’àrea de coneixement del

sol·licitant. L’agrupació d’àrees en camps es farà a partir de l’esquema usat per AQU, i tenint
també en compte les àrees existents a la UAB i la seva distribució entre departaments (veure
annex I). Per a cada àrea, s’usarà el nombre acumulat de sexennis d'acord amb l’últim informe
disponible publicat per la CNEAI de distribució percentual dels professors numeraris, sense TEUs
(per a l’any 2010: “Informe 2009 sobre los resultados de las evaluaciones de la CNEAI – Tabla de
resultados por Área”). Es considerarà el camp en què la persona sol•licitant ha generat els
sexennis.

El valor mínim de P serà 1 i el valor màxim serà 2.
B.

Reconeixement de trajectòries intensificades.

Aquells candidats que han tingut trajectòries acadèmiques amb alts nivell d’excel·lència en l’àmbit de la recerca,
de la docència, de la transferència de tecnologia i/o coneixements, o de l’assistència rebran 4 punts addicionals
si hi ha un resultat positiu en l’avaluació de la seva trajectòria segons els criteris específics del perfil
d’intensificació corresponent. Cada candidat només podrà usar un perfil d’intensificació concret o una avaluació
integral basada en tots els perfils (el perfil assistencial només serà aplicable als professors amb plaça
vinculada).
L’avaluació dels mèrits corresponents a trajectòries intensificades de recerca, transferència, docència o
assistencial es optativa i es farà per comitès d’experts externs a la UAB, a partir dels criteris d’avaluació
específics que seran aprovats per les comissions delegades de Consell de Govern que correspongui.
La puntuació aconseguida en base als mèrits de trajectòries intensificades es podrà mantenir en convocatòries
posteriors, sense necessitat de tornar a ser avaluat. En tot cas, els candidats sempre podran sol·licitar la seva
avaluació en cada nova convocatòria.
C. Llista elegible
Amb les puntuacions dels epígrafs anteriors s’elaboraran les dues llistes definitives ordenades per punts dels
candidats i les candidates amb puntuació igual o superior a 5. Les puntuacions finals s’arrodoniran en intervals
de 0,25 punts.
En funció de la dotació pressupostària disponible en cada convocatòria, es determinarà el punt de tall a
cadascuna de les llistes. Tots els candidats amb notes superiors a la del punt de tall seran seleccionats per a
aquella convocatòria.
Per al conjunt de candidats empatats amb la mateixa nota de tall, s’aplicarà el criteri addicional de prioritzar els
candidats que representin el sexe infrarepresentat en el conjunt de candidats. Com a segon criteri, els candidats
s’ordenaran per l’antiguitat en la relació contractual o funcionarial amb la UAB.
En tot cas, els candidats amb la mateixa nota de tall que no siguin seleccionats en una convocatòria, quedaran
seleccionats automàticament per a la propera, sempre que continuïn acomplint els requisits establerts.
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ANNEX I. AGRUPACIÓ DE CAMPS

NUM. AREA

NOM ÀREA

MATEMÀTIQUES
OO5
O15
265
44O
595

ÀLGEBRA
ANALISI MATEMÀTICO
ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
GEOMETRIA I TOPOLOGIA
MATEMÀTICA APLICADA

QUÍMICA
750
755
76O
765

QUÍMICA
QUÍMICA
QUÍMICA
QUÍMICA

ANALÍTICA
FÍSICA
INORGÀNICA
ORGÀNICA

FÍSICA
065
385
390
395
4O5
647

CIÈNCIA DE MATERIALS I ENGINYERIA METAL·LÚRGICA
FÍSICA APLICADA
FÍSICA ATÒMICA, MOLECULAR I NUCLEAR
FÍSICA DE LA MATÈRIA CONDENSADA
FÍSICA TEORICA
ÒPTICA

GEOLOGIA
12O
28O
428
427
655
685

CRISTALOGRAFIA I MINERALOGIA
ESTRATIGRAFIA
GEODINÀMICA INTERNA
GEODINÀMICA EXTERNA
PALEONTOLOGIA
PETROLOGIA I GEOQUÍMICA

CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIOLOGIA
O7O
775

CIÈNCIA POLÍTICA I DE LA ADMINISTRACIÓ
SOCIOLOGIA

COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
1O5
675
O4O

COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
PERIODISME
BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ
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DRET
125
13O
135
14O
145
15O
155
16O
165
17O
175
18O
381
47O

DRET ADMINISTRATIU
DRET CIVIL
DRET CONSTITUCIONAL
DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
DRET ECLESIÀSTIC DE L’ESTAT
DRET FINANCER I TRIBUTARI
DRET INTERNACIONAL PRIVAT
DRET INT. PÚBLIC I RELAC. INTERNACIONALS
DRET MERCANTIL
DRET PENAL
DRET PROCESSAL
DRET ROMÀ
FILOSOFIA DEL DRET
HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS

ECONOMIA I EMPRESA
O95
225
23O
415
48O
65O

COMERCIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ DE MERCATS
ECONOMIA APLICADA
ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
FONAMENTS DE L’ANÀLISI ECONÒMICA
HISTÒRIA I INSTITUCIONS ECONÒMIQUES
ORGANITZACIÓ D’EMPRESES

EDUCACIÓ
187
189
193
195
2OO
2O5
21O
215
625
8O5
185

DIDÀCTICA DE LA EXPRESSIÓ CORPORAL
DIDÀCTICA DE LA EXPRESSIÓ MUSICAL
DIDÀCTICA DE LA EXPRESSIÓ PLÀSTICA
DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
DIDÀCTICA DE LA MATEMÀTICA
DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS
DIDÀCTICA DE LAS CIÈNCIES SOCIALS
DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
MÉTODES D’INVESTIGACIÓ I DIAGNOST. EN EDUC.
TEORIA I HISTÒRIA DE L’EDUCACIÓ
DIBUIX

PSICOLOGIA
62O
68O
725
73O
735
74O

METODOLOG. DE LES CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT
PERSONALITAT, EVALUAC. I TRACTAMENTS PSICOL.
PSICOBIOLOGIA
PSICOLOGIA BÀSICA
PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L’EDUCACIÓ
PSICOLOGIA SOCIAL
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FILOLOGIA
285
568
320
345
325
327
335
34O
350
355
360
575
580
583
567

ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS
LLENGUA I CULTURA DE L’EXTREM ORIENT
FILOLOGIA ALEMANA
FILOLOGIA ANGLESA
FILOLOGIA CATALANA
FILOLOGIA ESLAVA
FILOLOGIA FRANCESA
FILOLOGIA GREGA
FILOLOGIA ITALIANA
FILOLOGIA LLATINA
FILOLOGIA ROMÀNICA
LINGÜISTICA GENERAL
LINGÜISTICA INDOEUROPEA
LITERATURA ESPANYOLA
LLENGUA ESPANYOLA

796
814

Tª DE LA LITERATURA I LITERATURA COMPARADA
TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

HISTÒRIA I ART
O3O
O33
O85
445
450
465
485
49O
635
695

ANTROPOLOGIA SOCIAL
ARQUEOLOGIA
CIÈNCIES I TÈCNIQUES HISTORIOGRÀFIQUES
HISTÒRIA ANTIGA
HISTÒRIA CONTEMPORÀNEA
HISTÒRIA DE L’ART
HISTÒRIA MEDIEVAL
HISTÒRIA MODERNA
MÚSICA
PREHISTÒRIA

GEOGRAFIA
O1O
43O
435

ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
GEOGRAFIA FÍSICA
GEOGRAFIA HUMANA

FILOSOFIA
27O
375
383
585
46O

ESTÈTICA I TEORIA DE LES ARTS
FILOSOFIA
FILOSOFIA MORAL
LÒGICA I FILOSOFIA DE LA CIÈNCIA
HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA

_____________________________________________________
41

BOUAB Núm. 71

Febrer del 2010

BIOLOGIA D’ORGANISMES I SISTEMES
O28
O63
22O
24O
412
819

ANTROPOLOGIA FÍSICA
BOTÀNICA
ECOLOGIA
EDAFOLOGIA I QUÍMICA AGRÍCOLA
FISIOLOGIA VEGETAL
ZOOLOGIA

BIOLOGIA FUNCIONAL
O5O
O6O
315
41O
42O
566
63O
8O7

BIOLOGIA CELULAR
BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR
FARMACOLOGIA
FISIOLOGIA
GENETICA
INMUNOLOGIA
MICROBIOLOGIA
TOXICOLOGIA

VETERINÀRIA
617
7OO
773
O25
64O
78O
MEDICINA
O27
O2O
O9O
183
443
255
61O
613
615
645
646
653
67º
745
77O
817
830

MEDICINA I CIRURGIA ANIMAL
PRODUCCIÓ ANIMAL
SANITAT ANIMAL
ANATOMIA I ANATOMIA PATOLÒGICA COMPARADA
NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
TECNOLOGIA D’ALIMENTS

ANATOMIA I EMBRIOLOGIA HUMANA
ANATOMIA PATOLÒGICA
CIRURGIA
DERMATOLOGIA
HISTOLOGIA
INFERMERIA
MEDICINA
MEDICINA LEGAL I FORENSE
MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
OBSTETRICIA I GINECOLOGIA
OFTALMOLOGIA
OTORRINOLARINGOLOGIA
PEDIATRIA
PSIQUIATRIA
RADIOLOGIA I MEDICINA FÍSICA
UROLOGIA
TRAUMATOLOGIA I ORTOPEDIA

ENGINYERIA
O35
ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
O75
CIÈNCIES DE LA COMPUTACIÓ I INTEL. ARTIFICIAL
25O
ELECTRÒNICA
785
TECNOLOGIA ELECTRÒNICA
8OO
TEORIA DE LA SENYAL I COMUNICACIONS
52O
ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA
555
ENGINYERIA QUÍMICA
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ANNEX II. INDICADORS PER A L’AVALUACIÓ DE TRAJECTÒRIES INTENSIFICADES (RECERCA,
TRANSFERÈNCIA, DOCÈNCIA I ASSISTÈNCIA)
1– RESUM TRAJECTÒRIA INVESTIGADORA

Síntesi de la trajectòria investigadora
Dades d’identificació del sol·licitant:

Projectes competitius1:
Àmbit:

Nombre

IP

Investigador

Import (€)

Europeus:
Estatals
Catalunya
Altres

Projectes no competitius (contractes i convenis):
Nombre

IP

Investigador

Import (€)

Personal Investigador en Formació:
Núm. Becaris avalats, i concedits,
per el sol·licitant en convocatòries
competitives

Núm. Becaris incorporats per el
sol·licitant en projectes no competitius

Núm. Tesis dirigides per el sol·licitant que
hagin estat defensades i aprovades

Publicacions
Publicacions
indexades

Nombre 1r
Quartil /A

Altres
publicacions

Nombre

Nombre 2n
Quartil /B

Nombre Altres
(3r i 4rt Quartils/ C i D)

1r autor/
autor únic

Varis
autors

Indiqueu els seus indicis de qualitat relativa:

Capítols de llibres
Capítols de
llibres

Nombre
autor únic

Nombre
varis autors

Indiqueu ISBNs:

Llibres

Nombre
autor únic

Nombre
varis autors

Indiqueu ISBNs:

Altres
publicacions
(Infomes, diaris
excavacions...)

Nombre
autor únic

Nombre
varis autors

Indiqueu les institucions que fan els encàrrecs:

Monografies
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Impacte i reconeixement de la trajectòria investigadora:
Feu una síntesi on s’especifiquin aspectes com: Generació d’equips de recerca, Obertura de noves línies de recerca,
de xarxes de contactes internacionals, Creació d’empreses (Spin off), i altres consideracions rellevants dins de la vostra traj

Síntesi qualitativa:
Especifiqueu les 10 publicacions que considereu més rellevants de la vostra trajectòria investigadora i
breument els indicis de qualitat que hi veieu.
L’ordre indica les tres aportacions que han de tenir una avaluació prioritària. Aporteu en aquests casos els d
necessaris per a la seva avaluació.
Ordre

Dades d’identificació bibliogràfica de la publicació

Indicis de qualitat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
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– RESUM TRAJECTÒRIA EN TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT
Síntesi de la trajectòria EN TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT
Dades d’identificació del sol·licitant:

Projectes competitius en l’àmbit de la transferència:
Àmbit:

Nombre

IP

Investigador

Import (€)

Europeus:
(ex: CRAFT, EUREKA, IBEROEKA...)

Estatals
(Ex: PROFIT, AVANZA, PETRI,
TRACE, CENIT, CDTI...)
Catalunya
Ex: (VALTEC, Nuclis...)

Altres

Projectes no competitius (contractes i convenis) :
Nombre

IP

Investigador

Import (€)

Personal Investigador en Formació:
Núm. Becaris avalats, i
concedits, per el sol·licitant en
convocatòries competitives

Núm. Becaris incorporats per el
sol·licitant en projectes no
competitius

Núm. Tesis dirigides, i que hagin estat
defensades, per el sol·licitant
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Síntesi qualitativa:
Especifiqueu les contribucions que considereu més rellevants de la vostra trajectòria en transferència:
•

fins a un màxim de 5

•

Al menys, 1 realitzada en els últims 5 anys.

L’ordre indica les tres aportacions que han de tenir una avaluació prioritària. Aporteu en aquests casos
els documents necessaris per a la seva avaluació.

Ordre

Dades d’identificació de l’actuació

Indicis de qualitat

1.
2.
3.
4.
5.

Reconeixement extern de la trajectòria de transferència (incorporació als grups de la Xarxa IT,
grups TECNIO, càtedres de transferència PRUAB-Banco de Santander, altres premis i
reconeixements):

Altres:
Indiqueu altres aspectes que considereu rellevants (participació en programes de radio, TV, premsa,
comitès d’experts...)
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RESUM TRAJECTÒRIA DOCENT

Síntesi de la trajectòria docent
Dades d’identificació del sol·licitant:
Anys de docència universitària:
Anys de docència a la UAB:

A. Encàrrecs docents en els darrers 10 anys:
Curs:

Titulacions de
grau (o
equivalents)

Núm.
crèdits

Titulacions de
Màster o equivalent

Núm. crèdits

Núm. crèdits doctorat:

09-10
08-09
07-08
06-07
05-06
04-05
03-04
02-03
01-02
00-01

B. Valoració de l’experiència docent:
(Faci constar els informes valoratius d’acadèmics de reconegut prestigi sobre la seva activitat
docent. El format d’aquest documents hauria de ser l’utilitzat per la UAB per a aquests efectes).
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C. La investigació/producció docent
Publicacions. Articles.
Nombre
Publicacions
indexades
amb índex
d’impacte
Altres
publicacions
indexades:

1r autor/autor únic

Nombre:

Varis autors

Indiqueu altres indicis de qualitat relativa:

Publicacions: Monografies
Llibres:

Nombre
autor
únic:

Altres
publicacions

Nombre
autor
únic:

Nombre
VVAA

Indiqueu editorials:

Indiqueu la institució que fa l’encàrrec:
Nombre
VVAA

Comunicacions a Congressos
Nombre total

Total amb
avaluació
per parells

Total amb
publicació
completa
en actes (no
resums)

1r autor/
autor únic

Varis
autors

Abast
Internac.

Abast
Estatal

Abast
Autonom.

D. Autoinforme de la trajectòria docent:

En aquest apartat s’aportarà de manera sintètica les evidències i valoracions respecte a:
1.

La participació en el disseny de nous plans d’estudi, matèries o assignatures. Amb especial atenció
al darrer quinquenni.

2.

Les responsabilitats directes en funcions i tasques relacionades amb l’activitat docent regular.

3.

Els projectes i iniciatives acreditades d’innovació docent.

4.

El lideratge en projectes d’innovació en investigació docent i elaboració i ús de recursos o materials
docents.
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E. Síntesi qualitativa de la trajectòria docent:
Especifiqueu les 10 aportacions que considereu més rellevants de la vostra trajectòria docent
Ordre

Descripció de la aportació

Indicis de qualitat

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9

10.

Indiqueu, si escau, les tres aportacions que considereu que han de tenir una avaluació primària (aporteu els documents).
En tot cas, s’haurà d’aportar el pla docent de les matèries/assignatures amb responsabilitat docent en el curs 2009-2010.
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4. RESUM TRAJECTÒRIA ASSISTENCIAL

Síntesi de la trajectòria assistencial
Dades d’identificació del sol·licitant:
Anys de docència universitària:
Anys de docència a la UAB:
Anys d’assistència hospitalària:
Anys d’assistència hospitalària a hospitals vinculats a la UAB:

A. Nivell de carrera professional a la institució hospitalària

Institució:

Nivell professional:

B. Qualificacions obtingudes per les avaluacions del Comitè de Credencials o de l’organisme
encarregat d’aquesta funció a cada Hospital (especificar):

C. Projectes acreditats en àrees sanitàries hospitalàries (especificar):
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D. Places estratègiques ocupades en la institució hospitalària (especificar):

E. Síntesi qualitativa de la trajectòria assistencial:
Especifiqueu les 10 activitats que considereu més rellevants de la vostra trajectòria assistencial
Ordre

Descripció de l’activitat

Indicis de qualitat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
Indiqueu, si escau, les tres activitats que considereu que han de tenir una avaluació primària (aporteu els
documents).
Acord 12/2010, de 5 de febrer, pel qual s'aprova, per delegació del Consell de Govern, el nomenament com
a professor emèrit del doctor Alvar Net Castel.
I.3.5. Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics
Acord 02/2010, de 11 de febrer, pel qual s’informa favorablement el model econòmic dels serveis
cientificotècnics de la UAB, i elevar-lo a la Comissió d'Investigació per a la seva aprovació.
Acord 03/2010, de 11 de febrer, pel qual s'aprova la convocatòria de revistes periòdiques de recerca 2010
(REV 2010).
Convocatòria d’ajuts a la publicació de revistes periòdiques de recerca (REV2010)
Preàmbul
La Universitat Autònoma de Barcelona, amb la concessió d’Ajuts per a la publicació de Revistes Periòdiques de
Recerca, vol contribuir al manteniment i a la millora de les nostres revistes científiques, amb el convenciment
que aquestes haurien de ser una eina valuosa per la transferència de coneixements i una contribució a la
imatge de qualitat i prestigi acadèmic de la nostra Universitat. Ja en la convocatòria 2009 es va establir com a
requisit imprescindible per a participar de la convocatòria el fet que la UAB fos reconeguda de forma oficial i
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explícita com a editora o coeditora de la publicació a la base de dades de l’ISSN, i també la presència del logo
institucional a les cobertes de les revistes impreses o a les pantalles d’inici de les publicacions electròniques.
Enguany es demana que la revista figuri –en la data de tancament de la convocatòria- com a mínim en un dels
índexs que més endavant es detallen. En futures convocatòries es demanarà la presència a més índexs i es
fixaran també altres criteris que ens permetin avançar en la visualització de la qualitat científica de les nostres
revistes, com podria ser la implementació de la gestió editorial mitjançant l’ Open Journal System.
La quantitat estimada per aquesta convocatòria és de 72.000€.
1. Àmbit d’aplicació
Per tal que una publicació periòdica de recerca pugui optar a una subvenció haurà de complir obligatòriament
les condicions següents:
a) Ser editada o coeditada per un departament, institut propi o ens vinculat a la UAB.
b) Posseir l’ISSN corresponent. La base de dades de l’ISSN ha de reconèixer la UAB com a entitat editora
dins la fitxa de la revista.
c) Estar referenciada, al menys, en un dels índexs citats a l’annex 1 d’aquesta convocatòria, o en algun
altre índex equivalent.
Queden excloses d’aquesta convocatòria les revistes anuals que no hagin publicat cap número des de l’anterior
convocatòria. S’admetran però les sol·licituds si es pot acreditar que el número de la revista es troba –en la
data de tancament de la convocatòria- en una fase avançada de producció.
2. Sol·licitants
Poden presentar sol·licituds els professors amb plena capacitat investigadora adscrits a algun departament,
institut propi o ens vinculat a la UAB i que siguin membres del consell editor de la publicació.
3. Documentació que caldrà presentar
3.1. Imprès de sol·licitud del Vicerectorat d'Investigació que es pot aconseguir a l’adreça:
http://www.recerca.uab.es/convocatories/docs/iREV10.doc
3.2. Liquidació econòmica de les despeses a 31/12/09 amb referència als conceptes de redacció, edició,
impressió, traducció, fotografies, etc....
Les revistes publicades a través del Servei de Publicacions de la UAB (SPUAB), no hauran de trametre
aquesta informació, serà el propi SPUAB qui la facilitarà.
En aquesta convocatòria no es subvencionaran les despeses de personal, equipament, edició de números
extraordinaris i la creació de noves publicacions.
4. Criteris de Valoració
4.1 Presència i posicionament als índexs citats a l’Annex 1. Es valorarà de manera especial la inclusió als
índexs de referència internacional de més prestigi.
4.2 Es valorarà que les revistes, tant en paper com electròniques, tinguin versió en línia al Dipòsit Digital de
Documents del Servei de Biblioteques de la UAB (DDD).
4.3 Es valorarà la correcta justificació dels ajuts obtinguts en anteriors convocatòries.
5. Quantitat de les subvencions
La quantitat de la subvenció que es sol·licita no podrà ser superior al 70% de les despeses acreditades com a
cost de l’edició dels números publicats el darrer any. En el cas de revistes de periodicitat bianual només es
podrà sol·licitar el 35% del cost del darrer número publicat.
La meitat de la subvenció total vindrà determinada per l’acompliment dels criteris de valoració i qualitat, i la
resta en funció dels costos d’edició de la revista.
En el cas de les revistes coeditades la subvenció concedida serà proporcional a la participació de la UAB en el
projecte editorial.
6. Termini i Lloc de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds es podran presentar fins el 15 de març de 2010 al Registre General de la UAB.
7. Justificació
L’investigador responsable haurà de presentar, juntament amb l'imprès de sol·licitud, la justificació de la
despesa corresponent a l’ajut de l'any anterior, en cas d'haver-lo rebut. Els ajuts que s'atorguin a la present
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convocatòria s'hauran de justificar abans del 31 de març de 2011 (les revistes produïdes al Servei de
Publicacions de la UAB no hauran de presentar aquesta documentació, atès que ho farà el propi servei).
8. Resolució
La Comissió de Transferència de Coneixement i de Projectes Estratègics, preveu resoldre aquesta convocatòria
a les sessions d’abril o maig de 2010.
Bonaventura Bassegoda
Vicerector de Transferència Social i Cultural
Bellaterra, 11 de febrer de 2010
ANNEX 1
Índexs convocatòria de Revistes 2010 per camp científic
Ciències Experimentals
•
Journal Citation Reports (JCR)
•
Scimago
Ciències Tecnològiques i Enginyeries
•
Journal Citation Reports (JCR)
•
International Development Abstracts
•
International Civil Engineering Abstracts
•
Environmental Abstracts
•
Applied Mechanic Reviews
Ciències de la Salut
•
Journal Citation Reports (JCR)
•
Scimago
Ciències Socials
•
Journal Citation Reports (JCR)
•
Social Sciences Citation Index (SSCI),
•
Sociological Abstract (CSA)
•
European Reference Index for the Humanities (ERIH)
•
Scimago
•
INRECS
•
DICE-CINDOC (RESH-CINDOC)
•
Repositorio Español de Ciencia y Tecnologia (RECYT)
•
LATINDEX
•
CARHUS+
Ciències Humanes
•
European Reference Index for the Humanities (ERIH)
•
Arts and Humanities Citation Index (AHCI)
•
Social Science Citation Index (SSCI)
•
Scimago
•
Francis
•
International Bibliography of the Social Sciences (IBSS)
•
Bibliography of the History of Arts (RLG)
•
Historical Abstracts, International Medieval Bibliography
•
RILMS Abstracts of Music Literature
•
INRECS
•
DICE-CINDOC (RESH-CINDOC)
•
Repositorio Español de Ciencia y Tecnologia (RECYT)
•
LATINDEX
•
CARHUS+
•
Index Islamicus
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Acord 04/2010, de 11 de febrer, pel qual s'informa favorablement el Reglament del Servei de Microscòpia, i
elevar-lo a la Comissió d'Investigació per a la seva aprovació.
Acord 05/2010, de 11 de febrer, pel qual s'acorda informar favorablement el Reglament del Servei del
Laboratori d'Ambient Controlat, i elevar-lo a la Comissió d'Investigació per a la seva aprovació.

I.4. Resolucions del Rectorat
Resolució de la rectora, d’1 de febrer de 2010, per la qual s’autoritza la substitució provisional d’alguns
membres de la Comissió d’Afers d’Estudiants, de la Comissió d’Estudis de Grau i de la Comissió d’Estudis de
Postgrau, que tot seguit es transcriu:
Substitució provisional d’alguns membres de la Comissió d’Afers d’Estudiants,
de la Comissió d’Estudis de Grau i de la Comissió d’Estudis de Postgrau del Consell de Govern
En data 1 de febrer de 2010 s’ha procedit a una remodelació de l’Equip de Govern la qual, entre d’altres
aspectes, comporta una modificació de l’estructura dels Vicerectorats de l’àmbit acadèmic amb la fusió del
Vicerectorat d’Estudis de Grau i del Vicerectorat d’Estudis de Postgrau en un únic Vicerectora de Política
Acadèmica.
La Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, aprovada
per acord del Consell de Govern de data 21 d’abril de 2005, i modificada per acords de 15 de març i de 2 de
novembre de 2006, d’1 de febrer i de 25 d’abril de 2007, i de 15 de juliol de 2009, fixa, entre d’altres, tres
comissions vinculades a l’àmbit acadèmic: Comissió d’Afers d’Estudiants, Comissió d’Estudis de Grau i Comissió
d’Estudis de Postgrau.
Aquesta normativa també fixa que són membres de les comissions esmentades tant el vicerector responsable
dels estudis de grau com el vicerector responsable dels estudis de postgrau.
Per tal d’ajustar la composició de les comissions esmentades a l’estructura nova de l’Equip de Govern, es creu
oportú, fins que es procedeixi a una adaptació expressa de la Normativa de creació, composició i funcions de les
comissions del Consell de Govern, a la nova composició i denominació dels membres de l’Equip de Govern,
procedir a l’autorització de la substitució provisional dels membres afectats per la remodelació de l’Equip de
Govern que componen aquestes comissions per altres càrrecs amb competències en l’àmbit acadèmic.
En virtut d’això, de l’article 75 dels Estatuts d’aquesta universitat, i així com la resta de legislació vigent en
aquesta matèria,
RESOLC:
PRIMER.- Autoritzar la substitució del vicerector responsable dels estudis de postgrau en la Comissió d’Afers
d’Estudiants pel delegat de la rectora per a l’Escola de Postgrau.
SEGON.- Autoritzar la substitució del vicerector responsable dels estudis de postgrau en la Comissió d’Estudis
de Grau per la delegada de la rectora per a l’Avaluació, l’Acreditació i la Innovació docent.
TERCER.- Autoritzar la substitució del vicerector responsable dels estudis de grau en la Comissió d’Estudis de
Postgrau pel delegat de la rectora per a l’Escola de Postgrau.
Resolució de la rectora, de 22 de febrer de 2010, per la qual s’autoritza la signatura de determinats
òrgans de la Universitat Autònoma de Barcelona, en relació amb determinades matèries de competència de la
rectora, que tot seguit es transcriu:
Autorització de signatura de determinats òrgans de la UAB en relació
amb determinades matèries de competència de la rectora
La necessitat de fer més eficaç la gestió administrativa de la UAB ha comportat l’emissió de diverses resolucions
per a l’autorització de la signatura de determinats òrgans de la Universitat Autònoma de Barcelona, en
assumptes referits a professorat universitari, personal d’Administració i Serveis, contractació administrativa,
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investigació i gestió acadèmia, que segons la Llei Orgànica d’Universitats, la seva legislació desenvolupadora i
els Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona, són competència de la rectora.
En aquest sentit, per Resolució de data 25 de març de 1994 es van recopilar les diverses resolucions que fins
aquell moment eren vigents en relació amb les matèries esmentades, així com es van recollir d’altres
assumptes l’autorització de la seva signatura era necessària per agilitar la gestió administrativa de la UAB.
Des de la signatura de la Resolució abans esmentada han estat emeses d’altres resolucions que, tàcitament,
han modificat el seu contingut, motiu pel qual correspon ara procedir novament a actualitzar-la, així com a
incloure d’altres assumptes nous amb la mateixa finalitat d’agilitar la gestió administrativa de la UAB.
En virtut d’això, de conformitat amb l’article 16 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener,
i l’article 75 dels Estatuts d’aquesta universitat, i, en relació amb cadascun dels àmbits competencials que tot
seguit s’indiquen,
RESOLC:
PRIMER.- PROFESSORAT UNIVERSITARI
1.- Autoritzar la signatura de les resolucions corresponents a la gestió dels recursos humans del personal
docent de la Universitat Autònoma de Barcelona en els òrgans i els càrrecs, i per a les matèries que es
relacionen a continuació:
A. PERSONAL DOCENT FUNCIONARI
ACTE/RESOLUCIÓ

ÒRGAN/CÀRREC DELEGAT

Comunicació candidats admesos/exclosos
Nomenaments membres tribunal
Comunicacions amb el Consejo de Universidades
Acreditació de docència i/o investigació
Informes regulats pel RD 1888/1984 de concursos
Concessió de comissió de serveis
Concessions serveis especials
Autorització de canvis de dedicació

Vicerec.
Vicerec.
Vicerec.
Vicerec.
Vicerec.
Vicerec.
Vicerec.
Vicerec.

de
de
de
de
de
de
de
de

Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal

Acadèmic
Acadèmic
Acadèmic
Acadèmic
Acadèmic
Acadèmic
Acadèmic
Acadèmic

Fulls d’enllaç dirigits al Registre Central de Madrid
Nomenament
Presa de possessió
Reconeixement de serveis previs
Reconeixement de triennis
Cessament
Alta i baixa comissió de serveis
Serveis especials
Canvis situació administrativa
Excedència
Jubilació
Certificació reconeixement serveis previs (Annex I)
Certificació reconeixement triennis (Annex IV)
Resolució avaluació trams de docència
Certificació reconeixement trams de docència i de
recerca Acadèmic
Autorització sol·licitud de permís
Model sol·licitud pensió de jubilació (Clases pasivas)

Vicerec. de Personal Acadèmic
Vicerec. de Personal Acadèmic
Cap d’Àrea de Personal Acadèmic
Cap d’Àrea de Personal Acadèmic
Vicerec. de Personal Acadèmic
Vicerec. de Personal Acadèmic i
Cap d’Àrea de Personal Acadèmic
Vicerec. de Personal Acadèmic
Vicerec. de Personal Acadèmic
Vicerec. de Personal Acadèmic
Vicerec. de Personal Acadèmic
Cap d’Àrea de Personal Acadèmic
Cap d’Àrea de Personal Acadèmic
Vicerec. de Personal Acadèmic
Cap d’Àrea de Personal
Vicerec. De Personal Acadèmic
Cap d’Àrea de Personal Acadèmic

B. PERSONAL DOCENT INTERÍ
ACTE/RESOLUCIÓ

ÒRGAN/CÀRREC DELEGAT

Nomenament funcionaris interins
Presa de possessió funcionaris interins

Vicerec. de Personal Acadèmic
Vicerec. de Personal Acadèmic
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Vicerec. de Personal Acadèmic

Fulls d’enllaç dirigits al Registre Central de Madrid
Nomenament
Presa de possessió
Cessament
Jubilació
Autorització sol·licitud de permís

Vicerec.
Vicerec.
Vicerec.
Vicerec.
Vicerec.

de
de
de
de
de

Personal
Personal
Personal
Personal
Personal

Acadèmic
Acadèmic
Acadèmic
Acadèmic
Acadèmic

C. PERSONAL DOCENT CONTRACTAT I ALTRES
ACTE/RESOLUCIÓ

ÒRGAN/CÀRREC DELEGAT

Contractes administratius
Contractes laborals
Còpia bàsica
Permisos
Diligències contractes
Precontractes
Informes compatibilitat
Resolució compatibilitat
Convocatòria concurs contractats

Gerent/ Cap d’Àrea de Personal Acadèmic
Gerent/ Cap d’Àrea de Personal Acadèmic
Cap d’Àrea de Personal Acadèmic
Vicerec. de Personal Acadèmic
Vicerec. de Personal Acadèmic
Vicerec. de Personal Acadèmic
Vicerec. de Personal Acadèmic
Vicerec. de Personal Acadèmic
Vicerec. de Personal Acadèmic

D. CERTIFICACIONS
ACTE/RESOLUCIÓ

ÒRGAN/CÀRREC DELEGAT

Certificació de serveis prestats
Certificació d’ajuts de matrícula
Certificació situació actual
Certificació càrrecs acadèmics
Certificació docència becaris
Certificació de docència impartida a efectes de
Sol·licitar l’acreditació nacional

Cap d’Àrea de Personal Acadèmic
Cap d’Àrea de Personal Acadèmic
Cap d’Àrea de Personal Acadèmic
Cap d’Àrea de Personal Acadèmic
Cap d’Àrea de Personal Acadèmic
Directors de departament

2. Autoritzar la signatura del gerent per als actes de gestió ordinària no especialment previstos en l’apartat
anterior.
SEGON.- PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
1.- Autoritzar la signatura de les resolucions corresponents a la gestió dels recursos humans del personal
d’administració i serveis de la Universitat Autònoma de Barcelona en els òrgans i els càrrecs, i per a les
matèries que es relacionen a continuació:
A. PERSONAL FUNCIONARI
ACTE/RESOLUCIÓ

ÒRGAN/CÀRREC DELEGAT

Convocatòria accés escales
Nomenament tribunal/comissió d’accés
Convocatòria promoció interna
Nomenament comissió selecció interna
Nomenament funcionaris interins
Nomenament funcionaris de carrera
Nomenament càrrecs comandament
Presa de possessió
Diferiment termini presa de possessió
Assignació/adjudicació lloc treball
Reducció jornada per lactància
Reducció jornada pre-jubilació
Mobilitat funcional i/o geogràfica
Autorització compatibilitats
Reconeixement serveis previs/triennis

Vicerectora d’Economia i d’Organització
Vicerectora d’Economia i d’Organització
Gerent/ Cap d’Àrea de Personal d’Administració i Serveis
Gerent/ Cap d’Àrea de Personal d’Administració i Serveis
Gerent
Vicerectora d’Economia i d’Organització
Vicerectora d’Economia i d’Organització
Vicerectora d’Economia i d’Organització
Gerent
Cap d’Àrea de Personal d’Administració i Serveis
Cap d’Àrea de Personal d’Administració i Serveis
Cap d’Àrea de Personal d’Administració i Serveis
Cap d’Àrea de Personal d’Administració i Serveis
Vicerectora d’Economia i d’Organització
Cap d’Àrea de Personal d’Administració i Serveis
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Gerent
Gerent/ Cap d’Àrea de Personal d’Administració i Serveis
Cap d’Àrea de Personal d’Administració i Serveis
Gerent
Gerent
Cap d’Àrea de Personal d’Administració i Serveis
Vicerectora d’Economia i d’Organització

B. PERSONAL LABORAL
ACTE/RESOLUCIÓ

ÒRGAN/CÀRREC DELEGAT

Convocatòria procés selecció primers nivells
Aprovació bases convocatòries primers nivells
Convocatòria procés selecció resta personal
Aprovació bases convocatòria resa personal
Nomenament comissió selecció primers nivells
Nomenament comissió selecció resta personal
Proposta resolució procés selecció primers nivells
Proposta resolució procés selecció resta personal
Assignació/adjudicació lloc treball primers nivells
Assignació/adjudicació lloc treball resta personal
Signatura del contracte
Reducció jornada per lactància
Reducció jornada pre-jubilació
Mobilitat funcional i/o geogràfica
Autorització compatibilitats
Reconeixement serveis previs/triennis
Bestretes
Signatura pròrrogues contracte
Excedències
Permisos i llicències
Incoació expedient disciplinari
Nomenament instructor i secretari
Resolució contracte

Gerent
Gerent
Cap d’Àrea de Personal d’Administració i Serveis
Cap d’Àrea de Personal d’Administració i Serveis
Vicerectora d’Economia i d’Organització
Gerent/ Cap d’Àrea de Personal d’Administració i Serveis
Gerent
Gerent/ Cap d’Àrea de Personal d’Administració i Serveis
Gerent
Cap d’Àrea de Personal d’Administració i Serveis
Gerent/ Cap d’Àrea de Personal d’Administració i Serveis
Cap d’Àrea de Personal d’Administració i Serveis
Cap d’Àrea de Personal d’Administració i Serveis
Gerent
Gerent
Cap d’Àrea de Personal d’Administració i Serveis
Gerent
Cap d’Àrea de Personal d’Administració i Serveis
Cap d’Àrea de Personal d’Administració i Serveis
Cap d’Àrea de Personal d’Administració i Serveis
Gerent
Gerent
Cap d’Àrea de Personal d’Administració i Serveis

2. Autoritzar la signatura del gerent per als actes de gestió ordinària no especialment previstos en l’apartat
anterior.
TERCER.- CONTRACTACIÓ
1. Autoritzar la signatura del vicerector de Transferència Social i Cultural per a formalitzar convenis i contractes
en matèria de promoció cultural i artística en que participa la UAB.
2. Autoritzar la signatura de la vicerectora d’Economia i d’Organització per a la subscripció de convenis i
contractes entre la UAB i entitats públiques i privades en matèria de reconeixement d’avantatges i beneficis
econòmics en l’adquisició de productes i serveis per part dels membres de la comunitat universitària i d’altres
col·lectius que tinguin vinculació especial amb la UAB.
3. Autoritzar la signatura del responsable del Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
per a la formalització dels contractes d’edició, distribució, així com la resta de modalitats contemplats a la Llei
de Propietat Intel·lectual.
4. Autoritzar la signatura del responsable del Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
per a formalitzar els contractes entre l’autor de la tesi doctoral i la UAB de cessió dels drets de transformació,
reproducció i comunicació pública de la tesi per a adaptar-la al format, imatge o aparença d’internet i reproduirla en un suport digital per a la seva incorporació a una base de dades electròniques del Consorci de Biblioteques
Universitàries de Catalunya.
QUART. INVESTIGACIÓ
1. Autoritzar la signatura del vicerector d’Investigació i del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació
per a la subscripció dels contractes i dels convenis previstos en l’article 83 de la Llei Orgànica d’Universitats.
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2. Autoritzar la signatura del vicerector d’Investigació i del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació
per a les sol·licituds d’ajuts i subvencions del Pla Nacional d’I+D o de qualsevol de les convocatòries que la UAB
formalitza i gestiona periòdicament, d’acord amb el que estableixen les bases de les respectives convocatòries.
3. Autoritzar la signatura del vicerector d’Investigació i del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació
per autoritzar l’adscripció de professorat d’aquesta universitat a instituts o a centres de recerca.
4. Autoritzar la signatura del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació per a la sol·licitud en nom de la
UAB l’autorització del registre de les patents d’invenció derivades dels projectes d’investigació d’aquesta
universitat.
CINQUÈ. AFERS ACADÈMICS
1. Autoritzar la signatura de la vicerectora de Política Acadèmica per a les matèries que tot seguit
s’especifiquen:
a.- Formalització dels convenis de cooperació educativa universitat-empresa gestionats per Treball Campus de
la UAB.
b.- Resolució de les reclamacions presentades per l’alumnat que, segons la normativa de règim de permanència
dels estudiants de la UAB aprovada pel Consell Social, correspon a la rectora.
c.- Resolució de les reclamacions i els recursos referents a la situació administrativa de l’alumnat dels estudis
de grau i de postgrau que depassin l’àmbit de les funcions de les gestions acadèmiques dels centres i de l’Àrea
d’Afers Acadèmics de la UAB.
d.- Resolució de les sol·licituds d’admissió d’estudiants per la via de trasllat d’expedient des d’altres
universitats.
e.- Resolució de les sol·licituds d’admissió d’estudiants per la via de convalidació parcial d’estudis estrangers.
f.- Resolució de les sol·licituds d’admissió d’estudiants al segon cicle dels estudis regulats pel Reial Decret
1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s’estableixen directrius generals comunes dels plans d’estudis de los
títols universitaris de caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional.
g.- Formalització dels actes derivats de la participació en les convocatòries d’ajuts relacionades amb els estudis
de grau.
2.- Autoritzar la signatura del vicerector de Transferència Social i Cultural per a les matèries que tot seguit
s’especifiquen:
a.- Subscripció de convenis de col·laboració per a la formació pràctica d’alumnes de batxillerat derivats del
programa Argó.
b.- Formalització dels actes derivats de la gestió, el control i l’execució de les qüestions derivades de la
supervisió i el registre de les associacions d’estudiants i de la resta d’entitats afins reconegudes per la UAB, així
com dels convenis que es puguin formalitzar en l’àmbit esmentat, i tots els temes directament relacionats.
3.- Autoritzar la signatura de la vicerectora de Relacions Institucionals per a la formalització de la venia docenci
al professorat dels centres adscrits de la UAB, i si escau dels centres vinculats.
4.- Autoritzar la signatura de la vicerectora de Relacions Internacionals per a la formalització de la
documentació derivada de la participació de la UAB en els programes d’intercanvi.
5.- Autoritzar la signatura del delegat de la rectora per a l’Escola de Postgrau en els assumptes següents:
a.- Formalització dels actes derivats de la participació en les convocatòries d’ajuts relacionades amb els estudis
de postgrau.
b.- Resolució de les sol·licituds d’admissió d’estudiants de màsters universitaris.
c.- Resolució de les sol·licituds d’admissió d’estudiants de doctorat.
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d.- Formalització dels convenis amb empreses per a la realització de pràctiques per part de l’alumnat dels
estudis de postgrau que gestiona l’Escola de Postgrau.
e.- Formalització dels convenis amb empreses per a la realització de pràctiques per part de l’alumnat dels
estudis i de les activitats de formació permanent que gestiona l’Escola de Postgrau.
f.- Formalització dels convenis i dels contractes per a la col·laboració en l’organització d’activitats específiques
de formació continuada que ofereix l’Escola de Postgrau, i dels convenis i contractes en matèria de
transferència formativa en què participa la UAB.
g.- Formalització dels convenis de col·laboració amb altres universitats per a l’elaboració de tesis doctorals en
cotutela.
h.- Formalització dels convenis específics per a la certificació de programes de formació externs a la UAB.
6.- Autoritzar la signatura dels degans i els directors de centre de la UAB per a la formalització dels convenis
específics amb empreses i altres institucions per a la realització de pràctiques d’estudiants a efectes del còmput
de crèdits dels plans d’estudis.
7.- Autoritzar la signatura, indistintament, de la persona que ocupi el càrrec de cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics,
i de la persona que ocupi el càrrec de cap d’Àfers Descentralitzats de l’esmentada Àrea, en l’anvers dels títols
universitaris amb caràcter oficial i validesa a tot el territori de l’Estat expedits per la UAB.
8.- Autoritzar la signatura de la persona que ocupi el càrrec de cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics per a la
formalització dels certificats de pagament dels drets dels títols universitaris de caràcter oficials d’estudiants
pertanyents als centres adscrits i vinculats a la UAB, substitutives del títol amb caràcter provisional fins la seva
edició.
9.- Autoritzar la signatura dels gestors acadèmics dels centres propis de la UAB per a la formalització dels
certificats de pagament dels drets dels títols universitaris de caràcter oficials, substitutives del títol amb
caràcter provisional fins la seva edició.
SISÈ.De conformitat amb el que s’estableix a l’article 13.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, no podrà delegar-se la signatura de les
resolucions i actes que se signen per delegació.
SETÈ.D’acord amb el que es preveu a l’article 13.6 de la Llei abans esmentada, aquestes autoritzacions seran
revocables, totalment o parcialment, en qualsevol moment.
VUITÈ.Les signatures que s’autoritzen en la present resolució hauran d’anar precedides de la identificació del càrrec
que autoritza i les paraules “Per autorització” seguides de la denominació de l’òrgan autoritzat. L’autorització de
signatura no implica l’alteració de la competència.
NOVÈ.Aquesta resolució deixa sense efectes les resolucions següents:
- Resolució de 25 de març de 1994, per la qual s’autoritza la signatura de determinats òrgans de la Universitat
Autònoma de Barcelona, en relació amb determinats matèries de competència del rector.
- Resolució de 2 de gener de 1995, per la qual s’autoritza la signatura per a la subscripció dels convenis de
cooperació educativa i de còmput de crèdits per pràctiques en empreses.
- Resolució de 10 de gener de 1997, de delegació de signatures en matèria de gestió del personal
d’Administració i Serveis i del personal docent de la Universitat Autònoma de Barcelona.
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- Resolució de 16 de maig de 1997, per la qual es delega en la vicerectora d’Estudiants i de Promoció Cultural
de la Universitat Autònoma de Barcelona la signatura per a la gestió, el control i l’execució de les qüestions
derivades de la supervisió i el registre de les associacions d’estudiants i de la resta d’entitats afins reconegudes.
- Resolució de 3 de novembre de 1997, per la qual es delega en els vicerectors d’Investigació de la Universitat
Autònoma de Barcelona la signatura per autoritzar l’adscripció de professors d’aquesta Universitat a instituts o
a centres de recerca.
- Resolució de 16 de juny de 2000, per la qual es delega la signatura de les certificacions de pagament dels
drets dels títols universitaris de caràcter oficial, substitutives del títol amb caràcter provisional fins la seva
edició, en els gestors acadèmics dels centres propis de la UAB.
- Resolució d’11 de desembre de 2000, per la qual s’autoritza la signatura dels vicerectors d’Investigació per a
les sol·licituds d’ajusts i subvencions del Pla Nacional d’I+D+i o de qualsevol de les convocatòries que la
Universitat Autònoma de Barcelona formalitza i gestiona periòdicament.
- Resolució de tres de maig de 2002, per la qual s’autoritza la signatura del vicerector de Projectes Estratègics i
de Planificació per a la sol·licitud en nom de la UAB l’autorització del registre de les patents d’invenció derivades
dels projectes d’investigació d’aquesta universitat.
- Resolució de 9 de juliol de 2003, per la qual es delega la signatura per a la formalització de la documentació
derivada de la participació de la UAB en els programes d’intercanvi, en la vicerectora de Relacions Exteriors i de
Cooperació Interuniversitària.
- Resolució de 1 de juny de 2005, per la qual es delega en el vicerector d’Economia la signatura per la
subscripció de convenis i contractes entre la UAB i entitats públiques i privades en matèria de reconeixement
d’avantatges i beneficis econòmics en l’adquisició de productes i serveis per part dels membres de la comunitat
universitària.
- Resolució de 21 de juliol de 2006, per la qual s’autoritza que la signatura que ha de constar a l’anvers dels
títols universitaris amb caràcter oficial i validesa a tot el territori de l’Estat, sigui indistintament la de la persona
que ocupi el càrrec de cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics, i la de la persona que ocupi el càrrec de cap d’Afers
Acadèmics de l’esmentada àrea.
- Resolució de 3 de novembre de 2008, per la qual es delega la signatura dels contractes d’edició, distribució i
resta de modalitats contemplades a la Llei de Propietat Intel·lectual, en el secretaria general.
- Resolució de 19 de gener de 2009, per la qual s’autoritza la signatura del responsable del Servei de
Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona per als contractes entre l’autor de la tesi doctoral i la UAB
de cessió dels drets de transformació, reproducció i comunicació pública de la tesi.
- Resolució de 26 de gener de 2009, per la qual es delega la signatura per la subscripció de convenis i
contractes en matèria de promoció cultural i artística en que participa la UAB, en el vicerector de Transferència
Social i Cultural.
- Resolució de 26 de gener de 2009, per la qual s’autoritza la signatura de determinats òrgans de la UAB, en
relació amb matèries relacionades amb els estudiants i les convocatòries d’ajuts.
- Resolució de 26 de gener de 2009, per la qual es delega la signatura per a la subscripció de convenis de
col·laboració per a la formació pràctica d’alumnes de batxillerat derivats del programa Argó, en el vicerector de
Transferència Social i Cultural.
- Resolució de 18 de març de 2009, per la qual s’autoritza la vicerectora de Relacions Institucionals per a la
signatura de la venia docendi al professorat dels centres adscrits a la UAB, i si escau dels centres vinculats.
- Qualsevol altra resolució que contradigui el contingut de la present resolució.
I.5. Resolucions de la Gerència
Resolució del gerent, de 18 de febrer de 2010, per la qual s’estableixen les unitats funcionals de l’Àrea de
Personal d’Administració i Serveis i les seves funcions i responsabilitats, que es relacionen tot seguit:
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- Selecció, amb les funcions i responsabilitats que li són pròpies.
- Formació, amb les funcions i responsabilitats que li són pròpies.
- Estudis i Processos, amb les funcions i responsabilitats que li són pròpies que passarà a denominar-se
Estudis i Projectes.

- Planificació i Organització, que a més de les funcions i responsabilitats que li són pròpies, integrarà les

-

funcions i responsabilitats, així com les places i les persones, que formaven part de la Unitat d’Organització
que va ser adscrita a la vicegerència de Recursos Humans i Organització per mitjà de la resolució amb data
30 de juliol de 2009.
Relacions Laborals, que a més de les funcions i responsabilitats que li són pròpies, integrarà les funcions i
responsabilitats, així com les places i les persones, que formaven part de les unitats de Contractació de PAS
i Gestió Horària. Aquesta unitat funcional s’anomenarà Relacions Laborals, Gestió i Contractació del PAS.

- Assignar la responsabilitat de caps de les unitats anteriorment enumerades, respectivament, en la senyora
Astrid Mestres Palacín, el senyor Antonio Montes Roldan, la senyora Magdalena Garcia-Pardo Sánchez, la
senyora Carmen Alfonso Izquierdo i el senyor Francisco Quesada Martos.
- Modificar la depedència de la plaça de Gestora de contractació del PAS ocupada per la senyora Teresa
Formatger Nin, de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis a l’Àrea de Personal Acadèmic assignant-li les
funcions i responsabilitats de Cap de la Unitat de Contractació i Gestió del Personal de Suport a la Recerca.
Resolució del gerent, de 18 de febrer de 2010, per la qual s’estableixen els àmbits funcionals de l’Àrea de
Personal Acadèmic i les seves funcions i responsabilitats, que es relacionen tot seguit:

- Administració de Personal Acadèmic, amb les funcions i responsabilitats que li són pròpies.
- Contractació de Personal Acadèmic, amb les funcions i responsabilitats que li són pròpies.
- Concursos i Habilitacions, que passarà a anomenar-se Unitat de Concursos de Personal Acadèmic
Permanent amb les funcions i responsabilitats que li són pròpies.

- Contractació i Gestió de Personal de Suport a la Recerca, amb les funcions i responsabilitats que li són
pròpies.

- Administració de Personal Acadèmic i Personal Investigador en Formació, amb les funcions i responsabilitats
que li són pròpies.

- Front Office
- Assignar la responsabilitat de caps dels àmbits anteriorment enumerats, respectivament, en la senyora
Carmen Trigueros Molina, la senyora Ángeles Arco Barroso, el senyor August Garcia Albero, la senyora Teresa
Formatger Nin, la senyora Maria Contijoch Amill i la senyora Teresa Calvo Alcañiz.
- Establir, provisionalment i fins la reestructuració definitiva de la Vicegerència de Recursos Humans i
Organització, la coordinació i execució de la Unitat de Nòmines i Seguretat Social, a l’Àrea de Personal
Acadèmic, assignant la responsabilitat de cap de la unitat en el senyor Jesús Moreta Rico i amb les places i les
persones que la integren.
II. Nomenaments i cessaments
II.1. Facultats i Escoles universitàries
Nomenaments
Resolució de la rectora, de 2 de febrer de 2010, per la qual es nomena el senyor Joan Clavera Monjonell
degà de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució de la rectora, de 9 de febrer de 2010, per la qual es nomena la senyora Alberta Toniolo
secretària de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució de la rectora, de 9 de febrer de 2010, per la qual es nomena la senyora Helena Kirchner Granell
coordinadora d’Estudis de Grau en Arqueologia de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució de la rectora, de 9 de febrer de 2010, per la qual es nomena el senyor Juan Antonio Barceló
Álvarez sotscoordinador d’Estudis de la Llicenciatura d’Història de la Facultat de Filosofia i Lletres.
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Resolució de la rectora, de 9 de febrer de 2010, per la qual es nomena la senyora Concepción Piñol Pérez
vicedegana d’Economia i Serveis de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució de la rectora, de 10 de febrer de 2010, per la qual es nomena el senyor Gonzalo Rodríguez
Pérez coordinador de Relacions Institucionals de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució de la rectora, de 10 de febrer de 2010, per la qual es nomena la senyora Rosalía Gallo Martínez
coordinadora d’Intercanvis d’Estudiants dels Graus en Empresa i Tecnologia i Comptabilitat i Finances i de la
Diplomatura de Ciències Empresarials de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució de la rectora, de 10 de febrer de 2010, per la qual es nomena el senyor Héctor Sala Lorda
coordinador d’Intercanvis d’Estudiants de la Llicenciatura i Grau en Economia de la Facultat d’Economia i
Empresa.
Resolució de la rectora, de 10 de febrer de 2010, per la qual es nomena el senyor Yancy Vaillant
coordinador d’Intercanvis d’Estudiants de la Llicenciatura i Grau en Administració i Direcció d’Empreses de la
Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució de la rectora, de 10 de febrer de 2010, per la qual es nomena el senyor Joan Lluís Capelleras
Segura coordinador d’Estudis de la Llicenciatura i Grau en Administració i Direcció d’Empreses de la Facultat
d’Economia i Empresa.
Resolució de la rectora, de 10 de febrer de 2010, per la qual es nomena la senyora Pilar Soriano Sáez
sotssecretària del Campus de Sabadell de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució de la rectora, de 10 de febrer de 2010, per la qual es nomena la senyora Anna Maria Aubanell
Jubany coordinadora d’Estudis de la Llicenciatura i Grau en Economia de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució de la rectora, de 10 de febrer de 2010, per la qual es nomena la senyora Soledad Moya
Gutiérrez coordinadora d’Estudis de la Llicenciatura d’ADE + Dret i del Grau en ADE + Dret de la Facultat
d’Economia i Empresa.
Resolució de la rectora, de 10 de febrer de 2010, per la qual es nomena la senyora M. Glòria Estapé
Dubreuil coordinadora d’Estudis de Grau en Empresa i Tecnologia i de la Diplomatura de Ciències Empresarials
de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució de la rectora, de 10 de febrer de 2010, per la qual es nomena la senyora M. Consol Torreguitart
Mirada coordinadora d’Estudis de Grau en Comptabilitat i Finances de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució de la rectora, de 10 de febrer de 2010, per la qual es nomena la senyora M. Teresa Cabeza
Gutés vicedegana d’Estudiants i Mobilitat de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució de la rectora, de 10 de febrer de 2010, per la qual es nomena el senyor Joan Llonch Andreu
vicedegà de Planificació dels Estudis de Postgrau de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució de la rectora, de 10 de febrer de 2010, per la qual es nomena el senyor Jordi Celma Sanz
vicedegà del Campus de Sabadell de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució de la rectora, de 10 de febrer de 2010, per la qual es nomena el senyor José Rialp Criado
vicedegà d’Afers Docents i Acadèmics de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució de la rectora, de 10 de febrer de 2010, per la qual es nomena la senyora M. Antònia Tarrazón
Rodón coordinadora del Programa Tutoresport de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució de la rectora, de 10 de febrer de 2010, per la qual es nomena la senyora Isabel Busom Piquer
coordinadora d’Estudis del Màster IMEBA de la Facultat d’Economia i Empresa.
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Cessaments
Resolució de la rectora, de 2 de febrer de 2010, per la qual el senyor Joan Montllor Serrats cessa com a
degà de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució de la rectora, de 9 de febrer de 2010, per la qual el senyor Josep Pujol Andreu cessa com a
secretari en funcions de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució de la rectora, de 9 de febrer de 2010, per la qual la senyora Anna Matas Prat cessa com a
vicedegana d’Economia i Serveis en funcions de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució de la rectora, de 9 de febrer de 2010, per la qual el senyor Francisco Javier Vilà Carnicero cessa
com a vicedegà d’Innovació Docent en funcions de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució de la rectora, de 9 de febrer de 2010, per la qual el senyor Jordi Celma Sanz cessa com a
vicedegà del Campus de Sabadell en funcions de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució de la rectora, de 9 de febrer de 2010, per la qual el senyor Pere Ortín Àngel cessa com a
vicedegà d’Afers Docents i Acadèmics en funcions de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució de la rectora, de 9 de febrer de 2010, per la qual el senyor Agustí Bosch Gardella cessa com a
sotscoordinador d’Estudis de la Llicenciatura d’Investigació i Tècniques de Mercat (ITM) en funcions de la
Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució de la rectora, de 9 de febrer de 2010, per la qual el senyor Albert Vancells Farraro cessa com a
coordinador d’Intercanvis d’Estudiants de la Diplomatura de Ciències Empresarials en funcions de la Facultat
d’Economia i Empresa.
Resolució de la rectora, de 9 de febrer de 2010, per la qual la senyora Alberta Toniolo cessa com a
coordinadora d’Intercanvis d’Estudiants de la Llicenciatura d’Economia en funcions de la Facultat d’Economia i
Empresa.
Resolució de la rectora, de 9 de febrer de 2010, per la qual el senyor Christian Serarols Tarrés cessa com
a coordinador d’Intercanvis d’Estudiants de la Llicenciatura d’Administració i Direcció d’Empreses en funcions de
la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució de la rectora, de 9 de febrer de 2010, per la qual la senyora M. Pilar López Belbeze cessa com a
coordinadora de Promoció i Relacions Externes en funcions de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució de la rectora, de 9 de febrer de 2010, per la qual la senyora Magdalena Montserrat Jaume cessa
com a sotscoordinadora d’Estudis de la doble Llicenciatura d’Administració i Direcció d’Empreses (ADE) + Dret
en funcions de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució de la rectora, de 9 de febrer de 2010, per la qual el senyor Albert Martí Pastor cessa com a
coordinador d’Estudis de la Diplomatura de Ciències Empresarials en funcions de la Facultat d’Economia i
Empresa.
Resolució de la rectora, de 9 de febrer de 2010, per la qual el senyor Joan Llonch Andreu cessa com a
coordinador d’Estudis de la Llicenciatura d’Investigació i Tècniques de Mercat (ITM) en funcions de la Facultat
d’Economia i Empresa.
Resolució de la rectora, de 9 de febrer de 2010, per la qual la senyora Magdalena Montserrat Jaume cessa
com a coordinadora d’Estudis de la Llicenciatura d’Administració i Direcció d’Empreses (ADE) en funcions de la
Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució de la rectora, de 9 de febrer de 2010, per la qual el senyor Ferran Brunet Cid, cessa com a
coordinador d’Estudis de la Llicenciatura d’Economia en funcions de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució de la rectora, de 9 de febrer de 2010, per la qual la senyora M. Glòria Estapé Dubreuil cessa
com a coordinadora de Noves Titulacions en funcions de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució de la rectora, de 9 de febrer de 2010, per la qual el senyor Jordi Cortadella Morral cessa com a
sotscoordinador d’Estudis de la Llicenciatura d’Història de la Facultat de Filosofia i Lletres.
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Resolució de la rectora, de 9 de febrer de 2010, per la qual la senyora Dolors Català Guitart cessa com a
vicesecretària del Campus de Sabadell en funcions de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució de la rectora, de 9 de febrer de 2010, per la qual el senyor Juan Antonio Barceló Álvarez cessa
com a coordinador d’Estudis de Grau en Arqueologia de la Facultat de Filosofia i Lletres.
II.2. Departaments
Nomenaments
Resolució de la rectora, de 16 de febrer de 2010, per la qual es nomena el senyor José Manuel Pérez
Tornero director del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació.
Resolució de la rectora, de 16 de febrer de 2010, per la qual es nomena la senyora Núria Simelio Solà
secretària del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació.
Resolució de la rectora, de 16 de febrer de 2010, per la qual es nomena el senyor Xavier Giró Martí
director del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura.
Resolució de la rectora, de 16 de febrer de 2010, per la qual es nomena el senyor Jaume Soriano
Clemente secretari del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura.
Resolució de la rectora, de 16 de febrer de 2010, per la qual es nomena el senyor Lorenzo Vilches
Manterola vicedirector d’Investigació i Tercer Cicle del Departament de Periodisme i de Ciències de la
Comunicació.
Resolució de la rectora, de 16 de febrer de 2010, per la qual es nomena la senyora M. Rosario Lacalle
Zalduendo vicedirectora d’Activitats i Publicacions del Departament de Periodisme i de Ciències de la
Comunicació.
Resolució de la rectora, de 16 de febrer de 2010, per la qual es nomena la senyora M. Dolores Montero
Sánchez vicedirectora d’Investigació i Tercer Cicle del Departament de Mitjans de Comunicació i Cultura.
Resolució de la rectora, de 16 de febrer de 2010, per la qual es nomena el senyor Ramon Cladellas Pros
coordinador de la Unitat de Psicologia Evolutiva i de l’Educació en funcions del Departament de Psicologia
Bàsica, Evolutiva i de l’Educació.
Resolució de la rectora, de 18 de febrer de 2010, per la qual es nomena la senyora M. Antònia Martí
Escayol coordinadora de Polítiques de Prevenció de Riscos Laborals del Departament d’Història Moderna i
Contemporània.
Resolució de la rectora, de 18 de febrer de 2010, per la qual es nomena la senyora M. Gemma Rubí Casals
coordinadora per a Polítiques d’Igualtat del Departament d’Història Moderna i Contemporània.
Cessaments
Resolució de la rectora, d’1 de febrer de 2010, per la qual la senyora M. Antònia Martí Escayol cessa com a
coordinadora de Polítiques de Prevenció de Riscos Laborals del Departament d’Història Moderna i
Contemporània.
Resolució de la rectora, d’1 de febrer de 2010, per la qual la senyora M. Gemma Rubí Casals cessa com a
coordinadora per a Polítiques d’Igualtat del Departament d’Història Moderna i Contemporània.
Resolució de la rectora, de 16 de febrer de 2010, per la qual el senyor Eugeni Giral Quintana cessa com a
director en funcions del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació.
Resolució de la rectora, de 16 de febrer de 2010, per la qual la senyora Núria Simelio Solà cessa com a
secretària en funcions del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació.
Resolució de la rectora, de 16 de febrer de 2010, per la qual el senyor Xavier Giró Martí cessa com a
director en funcions del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura.
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Resolució de la rectora, de 16 de febrer de 2010, per la qual el senyor Jaume Soriano Clemente cessa com
a secretari en funcions del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura.
Resolució de la rectora, de 16 de febrer de 2010, per la qual el senyor Pere Oriol Costa Badia cessa com a
vicedirector de Recerca i Coordinador de Tercer Cicle del Departament de Perodisme i de Ciències de la
Comunicació.
Resolució de la rectora, de 16 de febrer de 2010, per la qual la senyora M. Rosario Lacalle Zalduendo
cessa com a vicedirectora d’Activitats Culturals i Relacions Exteriors del Departament de Periodisme i de
Ciències de la Comunicació.
Resolució de la rectora, de 16 de febrer de 2010, per la qual la senyora M. del Mar Badía Martín cessa com
a coordinadora de la Unitat de Psicologia Evolutiva i de l’Educació del Departament de Psicologia Bàsica,
Evolutiva i de l’Educació.
II.3. Institucionals
Nomenaments
Resolució de la rectora, de 4 de novembre de 2010, per la qual es nomena la senyora Paz Martínez
Ramírez directora del Servei de Cultius Cel·lulars, Producció d’Anticossos i Ciotoometria (SCAC).
Resolució de la rectora, de 9 de novembre de 2010, per la qual es nomena la senyora María José Recoder
Sellarès representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Dona i Ciència, del Consell
Interuniversitari de Catalunya.
Resolució de la rectora, d’1 de febrer de 2010, per la qual es nomena el senyor Jordi Marquet Cortés
patró de la Fundació Privada Parc de Recerca - UAB.
Resolució de la rectora, de 2 de febrer de 2010, per la qual es nomena la senyora Magda Solà Tey
vicerectora d’Economia i d’Organització.
Resolució de la rectora, de 2 de febrer de 2010, per la qual es nomena la senyora Montserrat Farell Ferrer
vicerectora de Política Acadèmica.
Resolució de la rectora, de 2 de febrer de 2010, per la qual es nomena el senyor Carles Jaime Cardiel
vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació.
Resolució de la rectora, de 2 de febrer de 2010, per la qual es nomena el senyor Jordi Marquet Cortés
comissionat de la rectora per al Parc de Recerca de la UAB.
Resolució de la rectora, de 10 de febrer de 2010, per la qual es designen els membres del Consell de
Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona, que tot seguit es relacionen:
•
•
•
•
•
•

La vicerectora de Política Acadèmica, doctora Montserrat Farell Ferrer.
El vicerector d’Investigació, doctor Joan Gómez Pallarès.
El vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació, doctor Carles Jaime Cardiel.
La vicerectora de Relacions Institucionals, doctora Maria José Recoder Sellarès.
El vicerector de Personal Acadèmic, doctor Miquel Àngel Senar Rosell.
La vicerectora de Relacions Internacionals, doctora Mercedes Unzeta López.

Resolució de la rectora, de 12 de febrer de 2010, per la qual es nomena el senyor Jaume Farrés Vicén
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Tècnica d’Estudis de Postgrau, a la Xarxa
Vives d’Universitats.
Resolució de la rectora, de 24 de febrer de 2010, per la qual es nomena el senyor Francisco Lloret Maya
adjunt al vicerector de Personal Acadèmic.
Resolució de la rectora, de 24 de febrer de 2010, per la qual es nomena el senyor Emilio Fernández Peña
director del Centre d’Estudis Olímpics.
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Cessaments
Resolució de la rectora de 9 de novembre de 2010, per la qual la senyora María Jesús Izquierdo Benito
cessa com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Dona i Ciència, del Consell
Interuniversitari de Catalunya.
Resolució de la rectora, de 2 de febrer de 2010, per la qual la senyora Magda Solà Tey cessa com a
vicerectora d’Economia.
Resolució de la rectora, de 2 de febrer de 2010, per la qual la senyora Montserrat Farell Ferrer cessa com
a vicerectora d’Estudis de Grau.
Resolució de la rectora, de 2 de febrer de 2010, per la qual el senyor Jordi Marquet Cortés cessa com a
vicerector de Projectes Estratègics – Parc de Recerca.
Resolució de la rectora, de 2 de febrer de 2010, per la qual el senyor Carles Jaime Cardiel cessa com a
vicerector d’Estudis de Postgrau.
Resolució de la rectora, de 12 de febrer de 2010, per la qual el senyor Carles Jaime Cardiel cessa com a
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Tècnica d’Estudis de Postgrau, a la Xarxa
Vives d’Universitats.
Resolució de la rectora, de 24 de febrer de 2010, per la qual el senyor Miquel de Moragas Spa cessa com a
director del Centre d’Estudis Olímpics.
III. Convenis
III.1. Marcs de col·laboració
Conveni d’11 de desembre de 2009, entre la UAB i la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de
Buenos Aires, Argentina, per establir el marc de col·laboració en els aspectes institucionals, acadèmics,
professionals, d'investigació, d'extensió universitària i de vinculació tecnològica i transferència.
Conveni d’1 de febrer de 2010, entre la UAB i el Conselh Generau d'Aran, per establir el marc de
col·laboració entre les parts.
III.2. Específics
Conveni de 14 de gener de 2009, entre la UAB, la Universitat de Barcelona (UB) i la Universidad de
Zaragoza (UZ), per a la realització del Màster Universitari en Història Econòmica, curs 2008-2009.
Conveni de 14 de juliol de 2009, entre la UAB, el Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA) i el
Centre de Recerca Matemàtica (CRM), pel qual s’encomanda la gestió del Consorci Centre de Recerca
Matemàtica al Centre de Supercomputació de Catalunya per a l'adhesió a l'Anella Científica com a institució
vinculada.
Conveni de 14 de juliol de 2009, entre la UAB, el Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA) i la
Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSa), pel qual s’encomanda la gestió del Centre de Recerca
en Sanitat Animal al Centre de Supercomputació de Catalunya per a l'adhesió a l'Anella Científica com a
institució vinculada.
Conveni de 28 de juliol de 2009, entre la UAB i l’ Institut Català de les Dones, per a establir la col·laboració
en l’elaboració d'una producció d'una exposició sobre violència masclista.
Conveni d’1 de setembre de 2009, entre la UAB i la Fundació Bancaja, per al projecte de caràcter formatiu
“Expedición Tahina Can-Bancaja ’09 Ecuador’”.
Conveni de 17 de setembre de 2009, entre la UAB, Novartis Farmacéutica, S.A., la Fundació Privada
"Institut d'Investigació Oncológica de Vall-Hebron" (VHIO) i l’Hospital Universitari Vall d'Hebron (HUVH), per a
l’execució del projecte "Overcoming resistance to anti-HER2 therapy with PI3K inhibitors Anticipating emerging
resistance to PI3K pathway inhibition".
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Conveni de 28 de setembre de 2009, entre la UAB, la Fundació d'Investigació Cardiovascular i la Fundació
Jesús Serra (abans Fundació Catalana Occidente), pel Sosteniment de la Càtedra de recerca càrdio-vascular
UAB-HSCSP-Fundació Jesús Serra.
Addenda de 10 d’octubre de 2009, al conveni signat en data 1 de juny de 2005, entre la UAB, la Fundación
para el Desarrollo de la Investigación en Genómica y Proteómica (Genoma España), el Dr. Juan Pablo Albar
Ramírez, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Fundación Parque Científico de Madrid
(PCM), el Parc Científic de Barcelona (PCB), el Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF), la Fundació
Institut de Recerca de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron (FIR-HUVH), la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la
Universidad de Córdoba (UCO), la Fundación para la Investigación del Cáncer en la Universidad de Salamanca
(FICUS), la Universitat de Barcelona (UB), el Centro de Investigación Cooperativa en Biociencias (CIC bioGUNE)
i la Fundación para la Investigación Médica Aplicada (CIMA), per a la realització del projecte Proteored: Red
Nacional para el Desarrollo de Servicios de Proteómica.
Conveni de 10 de desembre de 2009, entre la UAB i EINA, Centre Universitari de Disseny i Art, per a
l’adscripció a la UAB de l'EINA per a la impartició dels estudis que condueixen a l'obtenció del títol oficial de
Graduat/Graduada en disseny, els quals organitzarà a partir del curs acadèmic 2009-2010.
Conveni d’11 de desembre de 2009, entre la UAB i la Université Laval (Québec, Canadà), per a la realització
conjunta i coordinada de programes de formació i de recerca dins el camp de la Història Antiga.
Conveni de 12 de desembre de 2009, entre la UAB i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
(AGAUR), per a la col·laboració de les parts per a la convocatòria de beques a l'alumnat d'enginyeria del
sistema universitari de Catalunya que participi activament en l'orientació d'estudiants de primer curs
(EnginyCat 2009), d'acord amb els termes previstos a la base 13 de l'esmentada convocatòria.
Conveni de 18 de desembre de 2009, entre la UAB i el Departament d'Educació de la Generalitat de
Catalunya, per a la concessió d'una subvenció directa pel desenvolupament del programa Campus Ítaca.
Conveni de 21 de desembre de 2009, entre la UAB i el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), per
a l’'entrega de superfícies de l'edifici Eureka en concepte de canon concessional i efectes derivats de l'escreix.
Conveni de 30 de desembre de 2009, entre la UAB i el Departament d'Interior de la Generalitat de
Catalunya, per a l’ Organització del Màster Oficial "Participació i Polítiques Locals". Edició 2009-2011.
Conveni de 2 de febrer de 2010, entre la UAB i la Federació Catalana de Motociclisme, per a la proposta de
mesures per a la minimització de l'impacte del motociclisme a Catalunya.
Conveni de 26 de febrer de 2010, entre la UAB i el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados IPN
(Mèxic), per a l’establilment d'un conveni de col·laboració.
IV. Convocatòries i resolucions de places
IV.1. Personal d’administració i serveis
Convocatòries
Resolució de la rectora, 22 de gener de 2010, per la qual es convoca una plaça per accedir a l'escala
de gestió (subgrup A2) pel sistema de concurs.(DOGC núm. 5557, d’1 de febrer de 2010).
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’1 de febrer de 2010, per la qual
s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de tècnic/a especialista de laboratori, amb destinació
a la Planta de Tecnologia dels Aliments (Administració de Centre de Veterinària).
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 4 de febrer de 2010, per la qual
s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de secretari/ària de direcció, amb destinació al
Vicerectorat de Relacions Internacionals.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 8 de febrer de 2010, per la qual
s’anuncia una concurrència per a cobrir dues places d’administratiu/iva, amb destinació a la Gestió Acadèmica
de la Facultat de Filosofia i Lletres i a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
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Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 8 de febrer de 2010, per la qual
s’anuncia una concurrència per a cobrir una plaça d’auxiliar administratiu/iva, amb destinació a l’Administració
de Gerència.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 8 de febrer de 2010, per la qual
s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’auxiliar de serveis, amb destinació a l’Administració
de Centre de Ciències de l’Educació i de Traducció i d’Interpretació.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 10 de febrer de 2010, per la qual
s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’administratiu/iva, amb destinació al Servei
d’Estabulari de l’Administració de Centre de Medicina.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 16 de febrer de 2010, per la qual
s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir tres places de tècnic/a d’informàtica sènior amb destinació al
Servei d’Informàtica Distribuïda de l’Administració de Centre de Ciències i Biociències, de l’Administració de
Centre de Lletres i de Psicologia i de l’Administració de Centre de Medicina.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 17 de febrer de 2010, per la qual
s’anuncia una concurrència per a cobrir una plaça d’auxiliar administratiu/iva, amb destinació a la Gestió
Acadèmica de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 22 de febrer de 2010, per la qual
s’anuncia una concurrència per a cobrir una plaça d’administratiu/iva, amb destinació a la Gestió Acadèmica de
l’Administració de Centre del Campus de Sabadell.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 22 de febrer de 2010, per la qual
s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de cap de gestió de Projectes d’Ordenació Acadèmica,
amb destinació a la Vicegerència d’Ordenació Acadèmica.
Resolucions
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’1 de febrer de 2010, per la qual es
declara deserta la convocatòria per a cobrir una plaça d’administratiu/iva, amb destinació a l’Administració de
Gerència.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’1 de febrer de 2010, per la qual
adjudica a la senyora Ernestina Vera Jeréz la plaça d’auxiliar adminstratiu/iva, amb destinació al Departament
de Ciència Animal i dels Aliments de la Facultat de Veterinària, i a la senyora Francisca Prieto Tamayo la plaça
d’auxiliar administratiu/iva amb destinació a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències de l’Educació. Pel
procediment de resultes, s’adjudica a la senyora Lorena Morales Martínez la plaça d’auxiliar adminstratiu/iva del
Departament de Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia (Facultat de Medicina).
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 9 de febrer de 2010, per la qual
s’atorguen al senyor Pedro De Alcántara-García Briones i a la senyora Marta Tetger Olivé les dues places de
caràcter temporal de Lletrat/ada, amb destinació al Gabinet Jurídic.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 10 de febrer de 2010, per la qual
s’atorga a la senyora Neus Amorós Masana la plaça de gestor/a d’afers acadèmics amb destinació a la Gestió
Acadèmica de la Facultat de Psicologia (Administració de Centre de les facultats de Filosofia i Lletres i de
Psicologia).
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’11 de febrer de 2010, per la qual
es declara deserta la convocatòria interna per a cobrir una plaça de secretari/ària de direcció, amb destinació a
l’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, d’11 de febrer de 2010, per la qual
s’atorga a la senyora Sònia Ruiz Velimelis la 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 12 de febrer de 2010, per la qual
s’atorga a la senyora Purificación Perona Robles la plaça d’administratiu/iva amb destinació a Contractació i
Gestió de Personal de Suport a la Recerca, de l’Àrea de Personal Acadèmic.
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Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 12 de febrer de 2010, per la qual
s’atorga al senyor José Antonio Montoza Gómez la plaça d’administratiu/iva amb destinació al Servei
d’Informàtica.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 15 de febrer de 2010, per la qual
es destina, amb caràcter provisional, la senyora Maria José Prieto Manent al Servei Assistencial de la Salut,
matenint el torn d’horari partir, amb efectes des del dia 22 de febrer de 2010.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 16 de febrer de 2010, per la qual
s’atorga al senyor Ricard Comorera Mas la plaça de tècnic especialista de laboratori, amb destinació a la Planta
Tecnològica dels Aliments de l’Administració de centre de Veterinària.
Resolució
s’atorga al
la Facultat
Acadèmica

del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 16 de febrer de 2010, per la qual
senyor Daniel Capmany Sans la plaça d’administratiu/iva, amb destinació a la Gestió Acadèmica de
de Filosofia i Lletres, i es declara deserta la plaça d’administratiu/iva amb destinació a la Gestió
de la Facultat de Traducció i d’interpretació.

Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 16 de febrer de 2010, per la qual
s’atorga a la senyora Elena Pedreria Vidal la plaça d’auxiliar administratiu/iva, amb destinació a l’Administració
de la Gerència.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 19 de febrer de 2010, per la qual
s’atorga a la senyora Sònia Vera Ruiz la plaça d’auxiliar de serveis, amb destinació a la Facultat de Ciències de
l’Educació – Administració de Ciències de l’Educació i de Traducció i Interpretació.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 24 de febrer de 2010, per la qual
s’atorga a la senyora Cruz Calderón Lamas la plaça d’administratiu/iva, amb destinació al Servei d’Estabulari de
l’Administració de Centre de Medicina.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 26 de febrer de 2010, per la qual
s’atorga a la senyora Lucía Ascensión Capilla Rodríguez la plaça d’auxiliar administratiu/iva, amb destinació a la
Gestió Acadèmica de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 26 de febrer de 2010, per la qual
s’atorga a la senyora Ángeles Sales Jiménez la plaça de cap de la Unitat Tècnica, amb destinació a l’Àrea
d’Afers Acadèmics.
V. Disposicions d’interès per a la UAB
V.1. Estatals
Resolució de 27 gener de 2010, de l'Universitat Autònoma de Barcelona, per la que s'anuncia l'acord
marc substanciat mitjançant el procediment restringit CONSU 1/2010 del servei informàtic en aplicacions TIC,
portal web i intranet de l'Universitat Autònoma de Barcelona (BOE núm. 35, de 9 de febrer de 2010).
Ordre EDU/268/2010, d'11 de febrer, per la que es modifica l'Ordre EDU/1434/2009, de 29 de
maig, per la que s'actualitzen els annexos del Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel que es regulen
les condicions per a l'accés als ensenyaments universitàries oficials de grau i els procediments d'admissió a les
universitats públiques espanyoles (BOE núm. 39, de 13 de febrer de 2010).
Resolució de 18 de gener de 2010, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, per la qual es corregeixen errors en la de 21 de desembre de 2009 per la
qual es concedeixen els ajuts per a la realització de les diverses modalitats que conformen el Programa de
Cooperació Interuniversitària i Investigació Científica (BOE núm. 39, de 13 de febrer de 2010).
Resolució de 30 de desembre de 2009, de l'Instituto de la Mujer, per qui es publiquen les subvencions
concedides destinades a la realització d'investigacions relacionades amb estudis feministes, de les dones i del
gènere, per a l'any 2009 (BOE núm. 41, de 16 de febrer de 2010).
Resolució de 28 de gener de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, per la qual es publiquen els ajuts concedits amb càrrec als Subprogrames
Avanza Ciudadanía Digital i als Avanza Servicios Públicos Digitales, pertanyents a la convocatòria 2009 de
l'Acció Estratègica de Telecomunicacions i Societat de la Informació (BOE núm. 43, de 18 de febrer de 2010).
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Resolució de 22 de febrer de 2010, de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, per la que
s'estableix el procediment per a la inserció d'anuncis al "Boletín Oficial del Estado" i al "Boletín Oficial del
Registro Mercantil” (BOE núm. 48, de 24 de febrer de 2010).
Reial Decret 136/2010, de 12 de febrer, pel qual es modifica el Reial Decret 772/1999, de 7 de
maig, pel qual es regula la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions davant de l'Administració General
de l'Estat, l'expedició de còpies de documents i devolució d'originals i el règim de les oficines d'inscripcions
(BOE núm. 49, de 25 de febrer de 2010).
Reial Decret 137/2010, de 12 de febrer, pel qual s'estableixen criteris per a l'emissió de la comunicació als
interessats prevista a l'article 42.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE núm. 49, de 25 de febrer de 2010).
Resolució de 9 de febrer de 2010, de la Secretaria General de Universidades, per la qual es publica
l'Acord de Consell de Ministres de 22 de gener de 2010, pel qual s'estableix el caràcter oficial de determinats
títols de Màster i la seva inscripció en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (BOE núm. 50, de 26 de febrer
de 2010).
Correcció d'errors de la Llei 18/2009, de la Cominitat Autònoma de Catalunya, de 22 d'octubre, de
salut pública (BOE núm. 50, de 26 de febrer de 2010).
Resolució de 22 de febrer de 2010, de la Secretaria de Estado de Investigación, per la qual es
convoquen ajuts en el marc del Programa CONSOLIDER-Ingenio 2010 del VI Pla Nacional d'Investigació
Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica 2008-2011 (BOE núm. 51, de 27 de febrer de 2010).
V.2. Autonòmiques
Resolució IUE/268/2010, de 22 de gener, de l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca,
per la qual es dóna publicitat a subvencions concedides en matèria d'universitats d'un import igual o superior a
3.000 euros, durant l'any 2009, subscrites per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (DOGC
núm. 5565, d’11 de febrer de 2010).
Resolució IUE/347/2010, de 3 de febrer, de l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca,
per la qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria d'ajuts a l'edició i la difusió de llibres de text, manuals
universitaris, llibres cientificotècnics o de referència, en suport paper o electrònic, escrits en llengua catalana o
traduïts a aquesta llengua (DILL 2010) (DOGC núm. 5568, de 16 de febrer de 2010).
Resolució IUE/346/2010, de 3 de febrer, de l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca,
per la qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria d'ajuts a les universitats de Catalunya per a projectes i
activitats de normalització lingüística (NORMA 2010) (DOGC núm. 5568, de 16 de febrer de 2010).
Resolució CMC/342/2010, de 4 de febrer, del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, 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. 5569, de 17 de febrer de 2010).
Resolució IUE/371/2010, d'1 de febrer, de l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, per
la qual es dóna publicitat a subvencions concedides en matèria de recerca d'import igual o superior a 3.000
euros, durant l'any 2009, subscrites per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (DOGC núm.
5570, de 18 de febrer de 2010).
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