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I. Disposicions generals i acords
I.1. Comissions del Consell de Govern
I.1.1. Comissió d’Afers d’Estudiants
Acord 1/2010, de 19 de març, pel qual s'acorda aprovar, per 10 vots a favor, 2 en contra i 1 abstenció, les
Bases reguladores de les convocatòries d'ajuts de col·laboració del curs acadèmic 2010-2011, que tot seguit es
transcriu:
Bases reguladores per a la concessió d’ajuts de col·laboració amb la UAB per al curs 2010-2011
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I.1.2. Comissió d’Estudis de Grau
Acord 12/2010, d’11 de març, pel qual s’informa favorablement del calendari acadèmic per al curs 20102011 i, s’eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Acord 13/2010, d’11 de març, pel qual s’informa favorablement del calendari academicoadministratiu per al
curs 2010-2011 i, s’eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Acord 14/2010, de 16 de març, pel qual s’aproven les memòries dels títols de Graduat/Graduada en
Comunicació Audiovisual, Graduat/Graduada en Periodisme, i Graduat/Graduada en Publicitat i Relacions
Públiques.
Acord
-

15/2010, de 16 de març, pel qual s’aproven les memòries dels estudis següents:
Estudis d’Anglès i Francès
Estudis de Francès i Català
Estudis de Francès i de Clàssiques
Estudis de Francès i Espanyol

Acord 16/2010, de 16 de març, pel qual s’aprova per delegació del Consell de Govern, la modificació de la
memòria del títol de Graduat/Graduada en Infermeria.
Acord 17/2010, de 16 de març, pel qual s’informa favorablement la proposta de modificació de la Normativa
sobre les Accions Propedèutiques a la UAB, i s’eleva al Consell de Govern per la seva aprovació.
Acord 18/2010, de 16 de març, pel qual s’informa favorablement la proposta de modificació de la Normativa
d’Accés als estudis universitaris de grau de la UAB, i s’eleva al Consell de Govern per la seva aprovació.
Acord 19/2010, de 16 de març, pel qual s’aproven els criteris i de les places per a l’accés a les llicenciatures
de segon cicle i al segon cicle de les llicenciatures de cicle llarg per al curs acadèmic 2010-2011, que tot seguit
es transcriu:
Accés a titulacions per al curs acadèmic 2010-2011
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Acord 20/2010, de 16 de març, pel qual s’aprova l’oferta de places per a l’accés a la universitat per
convalidació d’estudis estrangers per al curs acadèmic 2010-2011, que tot seguit es transcriu:
Criteris d’accés a diplomatures i llicenciatures per convalidació d’estudis universitaris estrangers
Codi
centre

Núm. places
ofertes

Centre

Titulació

103

Facultat de Ciències

Diplomat/ada en Estadística

103

Facultat de Ciències

Llicenciat/ada en Ciències Ambientals

103

Facultat de Ciències

Llicenciat/ada en Geologia

8

103

Facultat de Ciències

Llicenciat/ada en Química

10

105

Facultat de Ciències de la
Comunicació

Llicenciat/ada en Comunicació
Audiovisual

5
10

2
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Núm. places
ofertes

Centre

Titulació

105

Facultat de Ciències de la
Comunicació

Llicenciat/ada en Periodisme

5

105

Facultat de Ciències de la
Comunicació

Llicenciat/ada en Publicitat i Relacions
Públiques

5

107

Facultat de Veterinària

Llicenciat/ada en Veterinària

3

Acord 21/2010, de 16 de març, pel qual s’aprova el reconeixement de crèdits de Cicles Formatius de Grau
Superior per crèdits d’estudis de grau, que tot seguit es transcriu:
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Acord 22/2010, de 16 de març, pel qual s’elimina dels Criteris per al reconeixement de crèdits de cicles
formatius de grau superior als estudis conduents a títols oficials de grau, aprovats per la comissió d’Afers
Acadèmics, de 12 de desembre de 2008, el tercer criteri que estableix: “El nombre de crèdits reconeguts no
podrà ser inferior a 15”.
Acord 23/2010, de 16 de març, pel qual es dona el vistiplau a l’oferta d’activitats susceptibles de
reconeixement com a crèdits de lliure elecció per a cada centre de la UAB, que tot seguit es transcriu:
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Acord 24/2010, de 16 de març, pel qual s’aproven les activitats proposades per al reconeixement de crèdits
de lliure elecció, que tot seguit es transcriu:

_____________________________________________________
18

BOUAB Núm.. 72

Març del 2010

Acord 25/2010, de 16 de març, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la concessió de
premis extraordinaris de titulació, als alumnes següents:
Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
Lluís Obiols Perearnau
Anna Puig Miquel
Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
Sara Estefania Felix Hernaez
Facultat de Ciències de l’Educació
Tanit Tanzer Domínguez
Miriam Bermúdez Gil
Manuela Hernández López
Ariadna Sanagustín Martí
Nuria Guasch Coll
Marc Pons i Laplana
Irene Roquet i Arboix
Alba Sabatés Coll
Cristina Suárez Gost
Tamar Veas Martínez
Facultat de Dret
Ramon Serra Alsina
Facultat de Medicina
Alba Pérez Ortiz
Cristina Solé Martí
Oriol Alegre Canals
Sílvia Rodero López
Jorge Aguilera Sáez
Berta Miranda Barrio
Facultat de Traducció i d’Interpretació
Marina Elisenda Les Farré
Karin Fujimoto Meinecke
Maite Madinabeitia Dorado
Mónica Andrea Martin Palmas
Adriana Sofía Velásquez Melo
Lidia María Montes Gallardo
Irati Eceiza Cocho
Ricard-Josep Planas Penades
Raida Rodríguez Mosquera
Astrid Emma Aran Gironès
Claudia Cotaina Roselló

Facultat de Filosofia i Lletres
Sara Eva Hoeksma Giraldo
Adriana Claudia Santucho Brinkmann
Lucía Cecilia Balducci
Ester María Cervero Martín
María Cristina Segura González
Montserrat Domingo Caballol
Adrià Piñol Villanueva
Blanca Maria Vizan Rico
Agustín Serrano Barroso
Laura Morales Sabalete
Adriana Bertran Anía
Alícia Carreras Bonet
Míriam Alarcon González
Mireia Fonoll Sala
Jose Maria Prat Forga
Manel Marco Egea
Eduardo Descalzo Yuste
Adrià Llacuna Hernando
Silvia López López
Aranzazu Masachs Villarino
Helena Martín Nieva
Anna Godoy López
Georgina Plana Espinet
Estrella Serrano Tovar
Silvia Amor López
Mireia Bosch Mateu
Javier Lopez Garcia
José Alonso Abad
Facultat de Psicologia
Antonia Font Jorda
Laura Bringué Roqué
Raül Vilagrà Ruiz
Jaume Ferrer Lalanza
Dídac Vidal Piñeiro
Maixa Solà Sánchez
Maria Teresa Planelles Font
Laura Blanco Hinojo
Nuria Riera Benet

I.1.3. Comissió d’Estudis de Postgrau
Acord 18/2010, d’11 de març, pel qual s’informa favorablement del calendari acadèmic per al curs 20102011 i, s’eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Acord 19/2010, d’11 de març, pel qual s’informa favorablement del calendari academicoadministratiu per al
curs 2010-2011 i, s’eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Acord 20/2010, de 23 de març, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la memòria del títol
de Master Erasmus Mundus en “Ingeniería Fotónica, Nanofotónica y Biofotónica” i de Màster Màster Erasmus
Mundus en “Producció de Alimentos de Origen Animal”.
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I.1.4. Comissió d'Investigació
Acord 7/2010, d'11 de març, pel qual s'acorda aprovar la III Convocatòria d’estades postdoctorals de
l’Alianza, que tot seguit es transcriu:
III Convocatòria d'estades postdoctorals de l'Alianza
1. OBJETIVO
El objetivo de esta convocatoria, en el marco de aplicación del acuerdo suscrito el 29 de enero del 2008 por la
Universitat Autònoma de Barcelona, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Carlos III de Madrid y
la Universitat Pompeu Fabra, es fomentar la movilidad de los doctores de las Universidades convocantes
ofreciendo 24 estancias temporales para personal investigador doctor, a razón de seis plazas en cada una de
las cuatro Universidades destinadas a dos doctores de cada una de las otras tres.
2. BENEFICIARIOS
Los beneficiarios de las estancias objeto de esta convocatoria podrán ser las personas que cumplan los
requisitos siguientes:
a) Disponer del título de doctor obtenido entre el 1 de enero de 2007 y el 15 de octubre de 2010 en
cualquiera de las cuatro Universidades convocantes. A efectos de esta convocatoria, como fecha de
obtención del título de doctor se entiende la fecha de lectura y aprobación de la tesis doctoral que en
todo caso ha de haber sido dirigida por un profesor de la Universidad.
b) En ningún caso los beneficiarios, una vez obtenido el doctorado, podrán estar contratados o becados
por la Universidad de destino, o haberlo estado en los dos años inmediatamente anteriores a la fecha
de esta convocatoria.
3. PERÍODO Y DURACIÓN
La duración del contrato será de un año prorrogable por una sola anualidad, sin perjuicio de los supuestos de
interrupciones previstos en el apartado 17 de esta convocatoria. La incorporación se efectuará en el período del
1 de septiembre al 15 de octubre de 2010, con la formalización del correspondiente contrato laboral.
El órgano competente de cada Universidad acordará, si procede, la prórroga prevista en el apartado anterior
para la cual los beneficiarios tendrán que enviar, un mes antes de finalizar la primera anualidad, una solicitud
de prórroga acompañada de un informe sobre el trabajo de investigación realizado, los resultados obtenidos y
el plan de trabajo para la siguiente anualidad. La solicitud de prórroga y el informe de actividad deberán contar
con el visto bueno del responsable del proyecto y en su defecto del director del Departamento o Instituto de
investigación al que esté adscrito el beneficiario.
4. IMPORTE Y PAGOS
El importe íntegro anual será de 26.719 brutos anuales. Éste importe se liquidará en 14 mensualidades.
5. DERECHOS DEL PERSONAL INVESTIGADOR CONTRATADO
a) Recibir el importe correspondiente , en la forma establecida en el apartado 4 de esta convocatoria.
b) Obtener la colaboración y el soporte necesarios de la Universidad de destino para poder desarrollar con
normalidad los trabajos de investigación.
c) Beneficiarse de los derechos de la propiedad intelectual e industrial que le correspondan y que se
deriven de la actividad investigadora, según la legislación y la normativa vigente.
d) Utilizar los servicios que ofrezca la Universidad y participar en el conjunto de sus actividades de acuerdo
con la normativa interna.
e) Disfrutar de los derechos y las ventajas sociales de que disfruta el personal académico de la
Universidad.
6. OBLIGACIONES DEL PERSONAL INVESTIGADOR CONTRATADO
a) Solicitar y obtener, si fuese necesario según la nacionalidad, los permisos correspondientes que
permitan la contratación laboral, en los términos establecidos por la legislación vigente y por el período
que se indica en el apartado 3 de esta convocatoria.
b) Cumplir el régimen interno y las normativas propias de la Universidad, así como las del Departamento o
Instituto de investigación al que se incorpore.
c) Incorporarse a tiempo completo al Departamento o Instituto de investigación en el plazo indicado en el
apartado 3 de ésta convocatoria.
d) Hacer constar, en cualquier publicidad o publicación, su adscripción al Departamento o Instituto de
investigación que corresponda.
e) La aceptación del contrato podrá suponer la participación del beneficiario en trabajos docentes hasta un
máximo de 60 horas anuales.
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7. OBLIGACIONES DE LAS UNIVERSIDADES
a) Formalizar el contrato laboral a tiempo completo, de acuerdo con la normativa vigente, por un período
de un año prorrogable por una sola anualidad en los términos previstos en el segundo párrafo de la
cláusula 3.
b) Poner a disposición de los investigadores contratados las instalaciones y medios materiales necesarios
para el desarrollo normal de su trabajo, así como a garantizarles los derechos y prestaciones de los que
disfruta el personal de similar categoria.
c) La obtención de la estancia y el desarrollo del contrato correspondiente no determinarán ningún
compromiso por parte de las Universidades para la posterior incorporación del adjudicatario a la
plantilla del personal de las Universidades.
8. INCOMPATIBILIDADES DEL PERSONAL INVESTIGADOR CONTRATADO
a) La condición de personal investigador contratado en este programa es incompatible con otras
vinculaciones contractuales o estatutarias que puedan restar exclusividad a la dedicación en la
investigación.
b) Se podrán autorizar las percepciones que procedan de trabajos docentes (cursos, conferencias o
ponencias) o de investigación (libros o artículos), directamente asociados con la investigación, siempre
que sean con carácter esporádico y no habitual.
9. ESTANCIAS OFERTADAS
La relación de estancias de personal investigador postdoctoral contratado que se ofrecen en esta convocatoria
figuran en el anexo 1 y también podrán consultarse en las webs que se indican en el anexo 3 de esta
convocatoria.
10. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
10.1 El plazo para la presentación de solicitudes y la documentación requerida se iniciará el 15 de marzo y
finalizará el 11 de abril de 2010. El impreso de solicitud estará disponible en las webs que se indican en el
anexo 3 de esta convocatoria. Deberán rellenarse todos los campos obligatorios del impreso de solicitud y
enviarse en formato electrónico, junto con la siguiente documentación:

DNI o pasaporte

Currículum vitae

Copia del título oficial de doctor (en caso de no ser doctor en el momento de la solicitud, deberá aportar
esta documentación en el momento de la firma del contrato)

Una memoria breve que justifique la motivación y la idoneidad del candidato para la incorporación a la
Universidad en la que solicita la estancia.

Los aspirantes deberán obtener, como mínimo, dos cartas de referencia, que deberán ser enviadas por
los firmantes a las direcciones postales de la Universidad solicitada por el candidato que se relacionan
en el anexo 3 de esta convocatoria.
Así mismo, los emisores de las cartas de referencia deberán comunicar su envío, indicando el nombre
de la persona solicitante, a la dirección electrónica de la Universidad solicitada por el candidato que se
indican en el anexo 3 de esta convocatoria.

Una carta de aceptación del Departamento, o Instituto de investigación para el que se solicita la
estancia.
11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN
La selección de los candidatos será efectuada por una comisión específica de cada una de la Universidades, de
acuerdo con los criterios siguientes:
El 70% de la valoración total (7 puntos), en función del Currículum Vitae y la experiencia investigadora del
solicitante, según el siguiente baremo:




0,5 puntos por cada tres meses de estancia internacional en un centro de investigación hasta un
máximo de 2 puntos.
0,1 puntos por cada participación activa en congresos hasta un máximo de 2 puntos.
Hasta un máximo de 3 puntos por producción científica publicada. En el caso de artículos se aplicará el
valor del cuartil en que aparezca la revista en el índice de impacto del JCR en el año de publicación del
artículo. De tal modo que si la revista está en el primer cuartil el artículo tendrá un valor de 0,5
puntos; si es en el segundo cuartil el valor será de 0,3, si es en el tercero será de 0,2 y si es el cuarto
será 0,1.

El 30% restante (3 puntos), en función del historial científico del grupo de investigación o departamento
receptor a razón de 0,5 puntos por cada proyecto de investigación obtenido en concurrencia competitiva en los
últimos cinco años.
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12. RELACIÓN PROVISIONAL DE CANDIDATOS
La fecha de resolución, por el órgano competente en cada Universidad, será el 25 de Mayo de 2010 fecha en
que se publicará la relación provisional de los candidatos seleccionados, así como de los que queden en lista de
espera. Esta relación será comunicada por correo electrónico a los candidatos y publicada en la web de la
Universidad (anexo 3). Los candidatos dispondrán de un plazo de diez días naturales para presentar las
alegaciones que estimen oportunas en las unidades administrativas que se indican en el anexo 3 de esta
convocatoria.
13. RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA
El 11 de junio de 2010 el órgano competente de cada Universidad dictará una resolución con la aprobación de
la relación definitiva los candidatos seleccionados y de los que queden en lista de espera. Esta relación será
comunicada por correo electrónico a los candidatos y publicada en la web de la Universidad (anexo 3).
14. ACEPTACIÓN
14.1
Cuando se publique la lista definitiva, los candidatos, que por el orden de prelación resulten
seleccionados, recibirán, por correo electrónico, la carta de notificación de la concesión, juntamente con
el documento de aceptación.
14.2
La persona beneficiaria deberá remitir, en el plazo máximo de 10 días naturales, contados a partir del
siguiente día de la comunicación de la concesión, el documento de aceptación de la misma,
debidamente firmado, con el compromiso de cumplimiento de todas las condiciones generales que se
deriven de esta convocatoria.
14.3
En el supuesto que el beneficiario no presente el documento de aceptación dentro del plazo señalado en
el apartado anterior, se entenderá que renuncia a la misma y pasará a ocupar su lugar el primer
candidato de la lista de espera.
14.4
En el caso que el beneficiario no pueda cumplir todas las condiciones generales de esta convocatoria en
el momento de la contratación, quedará excluido y pasará a ocupar su lugar el primer candidato de la
lista de espera.
15. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
Para poder formalizar el contrato, la persona beneficiaria deberá presentar en la unidad administrativa de la
Universidad de destino (anexo 3), con un mínimo de 7 días laborables de antelación a la fecha prevista de
incorporación, los siguientes documentos:

Una copia del DNI o pasaporte acompañado del NIE.

Una fotocopia compulsada de toda la documentación requerida en el apartado 10 de esta convocatoria.

Fotocopia del número de afiliación a la Seguridad Social (en caso de no tenerlo, será necesario
solicitarlo a cualquier administración de la Tesorería General de la Seguridad Social).

Datos bancarios.

Dos fotografías tamaño carnet.

El personal de un país que no sea miembro de la Unión Europea, tendrá que tramitar el permiso de
trabajo que permita su contratación laboral. A éste efecto la Universidad de destino le facilitará la
documentación previa necesaria.
16. INTERRUPCIONES
a) Las suspensiones por maternidad, adopción o acogida preadoptiva o permanente de menores de seis
años, tendrán una duración igual a las establecidas legalmente para estos casos.
b) De acuerdo con la normativa vigente, el contrato se prolongará por el mismo período de tiempo en que
haya estado suspendido por alguno de los motivos expresados en el apartado anterior.
17. SUSTITUCIONES
Las bajas producidas entre el personal investigador contratado, por expresa renuncia u otros motivos, se
podrán cubrir con las personas de la lista de reserva, si se produjeran en el plazo máximo de tres meses desde
la incorporación de la primera persona investigadora contratada.
18. PROTECCIÓN DE DATOS
a) Los datos facilitados por los candidatos se incorporarán a un fichero de las Universidades convocantes,
con el fin de gestionar el proceso de tramitación y adjudicación de las plazas.
b) Según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre protección de datos de carácter personal,
las personas que lo deseen podrán ejercer, ante la Secretaría General de cada Universidad, el derecho
de acceso, rectificación y cancelación de sus datos.
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ANEXO 1: ESTANCIAS CONVOCADAS
UNIVERSIDAD
Autònoma de Barcelona
Autónoma de Madrid
Carlos III de Madrid
Pompeu Fabra

Nº DE ESTANCIAS
6
6
6
6

DECIDIR EL NÚMERO FINAL 6 (OPINIÓN MAYORITARIA) O 3 (OPINIÓN UAB) Y LA INDICACIÓN DE ÁREAS PRIORITARIAS
(UC3M + UPF SALEN PERJUDICADAS POR TENER MENOS TITULACIONES DE LAS POSIBLES AREAS PRIORIZADAS)

ANEXO 2: CALENDARIO

_____________________________________________________
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ANEXO 3: DIRECCIONES POSTALES, DIRECCIONES ELECTRÓNICAS Y SITIOS WEB.
UNIVERSIDAD

DIRECCIÓN POSTAL
Universitat Autònoma de
Barcelona
Àrea de Gestió de la Recerca
Campus Universitari de
Bellaterra
Edifici Rectorat
08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
Universidad Autónoma de
Madrid
Vicegerencia de
Investigación y Desarrollo
Edificio Rectorado
Ciudad Universitaria de
Cantoblanco
Calle Einstein, 3
28049 Madrid
Universidad Carlos III de
Madrid
Registro General
Campus de Getafe
Edificio Decanato
Calle Madrid, 126
28903 Getafe (Madrid)
Universitat Pompeu Fabra
Servei de Personal Docent i
Investigador
Placa de la Mercè, 10-12
08002 Barcelona

AUTÒNOMA DE
BARCELONA

AUTÓNOMA DE
MADRID

CARLOS III DE
MADRID

POMPEU FABRA

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA

SITO WEB

incorporacio.mobilitat.agr@uab.cat

http://www.uab.cat
http://www.uab.es

gestion.pi@uam.es

http://www.uam.es

peif@uc3m.es

http://www.uc3m.es

pdi.rrhh@upf.edu

http://www.upf.edu

I.1.5. Comissió de Personal Acadèmic
Acord 13/2010, d’11 de març, pel qual s'aproven les noves mesures de personal acadèmic 2010/2011., que
tot seguit es transcriu:
Noves mesures de personal acadèmic per al curs acadèmic 2010-2011

DEP.:

MATEMÀTIQUES

Transformacions:
- 1 AJL (D04832) -> 1 PIF
- 1 LEC (D02104) -> 1 TU (D09728)
- 1 AJL (D04834) -> 1 PIF

DEP.:

QUÍMICA

Transformacions:
- 1 TU (D00186) -> 1 LEC (D00186)
- 4 LEC (D09889, D09890, D09887, D10058) -> 4 TU (D09729, D09730, D09731, D09732)
- 1 CU (D00132) -> 1 LEC (D11405)
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FÍSICA

Transformacions:
- 1 CU (D00248) -> 2 A33 (D11406, D11407)
- 1 CU (D0268) -> 1 PIF
- 1 AJL (D02260) -> 1 PIF
- 1 CU (D00282) -> 1 TU (D09733)
- 1 LEC (D05350) -> 1 TU (D09734)

DEP.:

GEOLOGIA

Transformacions:
- 1 A45 (D02298) + 1 A36 (D09692) -> 1 A46 (D11408) + 1 A34 (D11409)
- 1 TU (D00316) -> 1 LEC (D00316)

DEP.:

BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR

Transformacions:
- 1 CU (D07730) -> 1 TU (D09772)
- 1 AJL (D09898) -> 1 LEC (D09898)
- 1 AJLD (D09656) -> 1 LEC (D09656)
- 2 AJL (D02330, D10149) + 1 A33 (D08634) -> 1 POSTDOC (D11410) + 2 PIF

DEP.:

BIOLOGIA ANIMAL, VEGETAL I ECOLOGIA

Transformacions:
- 1 LEC (D10443) -> 1 TU (D09735)
- 1 TU (D00410) -> 1 LEC (D11411)
- 1 LEC (D09899) -> 1 TU (D09736)
- 1 TU 6 h. (D00424)-> 1 TU (D09737)
- 1 TU (D00416) -> 1 LEC (D11412)
- 1 LEC (D09694) -> 1 TU (D09738)

DEP.:

GENÈTICA I MICROBIOLOGIA

Noves dotacions:
- 1 A44 (D11413)
Transformacions:
- 1 AJL (D02412) -> 1 LEC (D02412) (Genètica)
- 1 AJL (D08638) -> 2 PIF (Microbiologia)
- 1 LEC (D08206) -> 1 TU (D09739) (Microbiologia)
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ECONOMIA DE L'EMPRESA

Noves dotacions:
- 1 A33 (D11477)
Transformacions:
- 1 TU (D02516) -> 1 AGRE (D02516)

DEP.:

ECONOMIA APLICADA

Transformacions:
- 2 PIF (D10924, D10923) -> 1 LEC (D11414)
- 1 AJL (D02608) -> 1 LEC (D02608)
- 2 TU (D00668, D09604) -> 2 LEC (D00668, D09604)

DEP.:

ECONOMIA I HISTÒRIA ECONÒMICA

Noves dotacions:
- 1 TU (D09740)
Transformacions:
- 1 CEU (D01352) -> 1 LEC (D09769)

DEP.:

PEDIATRIA, OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA I MEDICINA PREVENTIVA

Transformacions:
- 2 AJL (D05286, D06558) + 1 A43 (D08650) + 1 TU 6h. -> 1 LEC (D11478) + 1 A45 (D11479) + 1 PIF + 1
POSTDOC (D11480)

DEP.:

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL, PLÀSTICA I CORPORAL

Transformacions:
- 1 TEU (D01118) -> 1 LEC (D01118)
- 1 A36 (D10820) -> 1 PIF

DEP.:

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA, LA LITERATURA I DE LES CIÈNCIES SOCIALS

Transformacions:
- 1 CU (D07892) -> 1 LEC (D07892)
- 1 TEU (D01156) -> 1 LEC (D01156)
- 1 AJL (D10167) -> 1 A46 (D10167)
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DIDÀCTICA DE LA MATEMÀTICA I DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS

Transformacions:
- 1 TEU (D01200) -> 1 LEC (D01200)
- 1 LEC (D00136) -> 1 TU (D09741)
- 1 TEU (D01214) -> 1 LEC (D01214)
- 1 A46 (D10405) -> 1 LEC (D10405)
DEP.:

HISTÒRIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA

Transformacions:
- 1 CU (D01340) -> 1 LEC D11415)
- 1 AGRE (D10064) -> 1 LEC (D10064)
- 1 TU (D01184) -> 2 A36 (D11416, D11417)
DEP.:

FILOLOGIA CATALANA

Transformacions:
- 1 LEC (D01440) -> 1 TU (D09742)
- 1 TU (D01386) -> 1 LEC (D01386)
- 1 TU (D03672) -> 2 A36 (D11418, D11419)
DEP.:

FILOLOGIA ESPANYOLA

Transformacions:
- 1 TU (D09606) -> 1 LEC (D09606)
- 1 CEU (D01502) -> 2 A36 (D11420, D11421)
- 1 TU (D01482) -> 1 LEC (D11476)
DEP.:

FILOLOGIA ANGLESA I GERMANÍSTICA

Transformacions:
- 1 A33 (D07820) -> 1 A34 (D07820)
DEP.:

FILOLOGIA FRANCESA I ROMÀNICA

Transformacions:

DEP.:

GEOGRAFIA

Amortitzacions:
- 1 A26 (ND11256) PV
DEP.:

PEDAGOGIA APLICADA

Transformacions:
- 4 LEC (D07502, D03848, D07510, D03860) -> 4 TU (D09743, D09744, D09745, D09746)
- 1 LEC (D07506) -> 1 AGRE (D07506)
- 1 AJL (D06042) -> 1 POSTDOC (D06042)
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CIÈNCIA POLÍTICA I DRET PÚBLIC

Transformacions:
- 1 AJL (D03876) -> 1 A46 (D03876)
- 1 AJL (D07512) -> 1 POSTDOC (D07512)
- 1 AJL (D05132) -> 1 A46 (D05132)
- 1 CU (D01720) -> 1 TU (D09747)
DEP.:

SOCIOLOGIA

Transformacions:

- 2 AJL (D03924, D09919) + 1 AJLD (D10182) + 1 TU (D01778) -> 3 LEC (D11422, D11423, D11424)

DEP.:

FILOSOFIA

Transformacions:
- 1 AJL (D01842) -> 1 POSTDOC (D01842)
- 1 LEC (D09652) -> 1 TU (D09748)
DEP.:

DRET PRIVAT

Transformacions:
- 1 LEC (D09922) -> 1 TU (D09749)
DEP.:

DRET PÚBLIC I CIÈNCIES HISTÒRICO-JURÍDIQUES

Transformacions:
- 1 LEC (D06164) -> 1 TU (D09750) (Dret Internacional)
- 1 AJL (D05544) -> 1 POSTDOC (D05544) (Dret Internacional)
- 1 AJLD (D08234) -> 1 LEC (D08234)
DEP.:

TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

Transformacions:
- 3 POSTDOC (D10190, D09437, D9766) -> 2 LEC (D11425, D11426)
- 1 AJLD (D08700) -> 1 LEC (D08700)
- 2 LEC (D01524, D07524) -> 2 TU (D09751, D09752)
DEP.:

PEDAGOGIA SISTEMÀTICA I SOCIAL

Transformacions:
- 1 TU (D05400) -> 1 LEC (D05400)
DEP.:

ENGINYERIA QUÍMICA

Transformacions:
- 1 LEC (D09989) -> 1 TU (D09753)
- 2 AJL (D09939, D09936) -> 3 PIF
- 1 TU (D00108) -> 1 LEC (D11430)
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PSICOBIOLOGIA I METODOLOGIA DE LES CIÈNCIES DE LA SALUT

Transformacions:
- 1 AJLD (D08712) -> 1 LEC (D08712)

DEP.:

CIÈNCIES DE L'ANTIGUITAT I DE L'EDAT MITJANA

Transformacions:

DEP.:

PSIQUIATRIA I MEDICINA LEGAL

Transformacions:

DEP.:

BIOLOGIA CEL.LULAR, FISIOLOGIA I IMMUNOLOGIA

Transformacions:
- 1 CU (D00478) -> 1 LEC (D11427)
- 1 CU (D00464) -> 1 LEC (D00464)
- 2 AJL (D08720, D10198)) -> 1 PIF + 2 POSTDOC (D11428, D11470)
- 1 AJL (D02376) -> 1 PIF
- 1 LEC (D00506) -> 1 TU (D09754)

DEP.:

SANITAT I ANATOMIA ANIMALS

Transformacions:
- 1 LEC (D09032) -> 1 TU (D09755)
- 1 AJLD (D03456) -> 1 LEC (D03456)
- 1 A36 (D06826) -> 1 A35 (D06826)

DEP.:

CIÈNCIA ANIMAL I DELS ALIMENTS

Transformacions:
- 1 LEC (D09728) -> 1 TU (D09756)

DEP.:

MEDICINA I CIRURGIA ANIMAL

Noves dotacions:
- 1 A34 (D11429)
Transformacions:
- 1 A46 (D08210) -> 1 LEC (D08210)
- 1 LEC (D08386) -> 1 TU (D09757)
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TELECOMUNICACIO I ENGINYERIA DE SISTEMES

Noves dotacions:
- 1 PIF
- 1 A46 (D11431)
Transformacions:
- 1 LEC (D02032) -> 1 TU (D09758)
- 1 AJL (ND09966) -> 1 PIF
- 1 LEC (D09664) -> 1 TU (D09759)
DEP.:

FARMACOLOGIA, TERAPÈUTICA I TOXICOLOGIA

Transformacions:
- 1 CU (D01004) -> 1 LEC (D01004)
DEP.:

ENGINYERIA ELECTRÒNICA

Transformacions:
- 1 AJL (D09970) -> 1 PIF
DEP.:

PSICOLOGIA BÀSICA, EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ

Transformacions:
- 1 LEC (D03626) -> 1 TU (D09760)
- 1 LEC (D09403) -> 1 TU (D09761)
- 1 LEC (D07474) -> 1 TU (D09762)
- 1 TU (D01322) -> 1 LEC (D11432)
- 1 AJL (D09404) -> 1 POSTDOC (D09404)
- 1 LEC (D05048) -> 1 TU (D09763)
- 1 AJL (D01320) -> 1 POSTDOC (D01320)
DEP.:

ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL

Noves dotacions:
- 1 A36 (D11433)
Transformacions:
- 1 CU (D01802) -> 1 TU (D09764)
DEP.:

PREHISTÒRIA

Noves dotacions:
- 1 A34 (D11434)
Transformacions:
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PSICOLOGIA CLÍNICA I DE LA SALUT

Transformacions:
- 1 A33 + 1 A36 -> 1 POSTDOC (D11488) + 1 A34 (D11489)

DEP.:

PSICOLOGIA SOCIAL

Transformacions:
- 1 LEC (D09949) -> 1 TU (D09765)
- 1 AJL (D01240) -> 1 POSTDOC (D01240)
- 1 AJL (D06018) -> 1 POSTDOC (D06018)

DEP.:

ARQUITECTURA DE COMPUTADORS I SISTEMES OPERATIUS

Transformacions:
- 1 A36 (D11172) -> 1 POSTDOC (D11172)

DEP.:

MICROELECTRÒNICA I SISTEMES ELECTRÒNICS

Transformacions:
- 1 AJL (D10248) + 1 A36 (D04806) -> 1 LEC (D11435)

DEP.:

CIÈNCIES DE LA COMPUTACIÓ

Transformacions:
- 6 AJL (D09414, D10025, D10218, D2050, D10219, D10250) + 1 AJLD (D10022) -> 3 LEC (D11436, D11437,
D11438) + 4 PIF
Amortitzacions:
- 3 A46 PV (ND10851, ND10852, ND10853)
DEP.:

ENGINYERIA DE LA INFORMACIÓ I DE LES COMUNICACIONS

Transformacions:
- 1 LEC (D10223) -> 1 TU (D09766)

DEP.:

ART I MUSICOLOGIA

Transformacions:
- 1 A36 (D08400) -> 1 A34 (D11442) + 1 A33 (D11443)
DEP.:

COMUNICACIÓ ÀUDIOVISUAL I PUBLICITAT I

Transformacions:
- 1 AJL (D9782) + 1 A33 (D02788) -> 1 LEC (D11490)
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COMUNICACIÓ ÀUDIOVISUAL I PUBLICITAT II

Transformacions:
- 1 AJL (D10160) -> 1 PIF
DEP.:

MITJANS, COMUNICACIÓ I CULTURA

Transformacions:
- 1 CU (D00778) -> 1 LEC (D00778)
- 1 CU (D00784) -> 1 TU (D09767)
- 1 A36 (D02806) -> 1 TU (D09768)
- 1 CU (D00808) -> 2 A36 (D11482, D11483) + 1 A35 (D11484)
DEP.:

PERIODISME I CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ

Transformacions:
- 1 CU (D07738) -> 1 LEC (D07738)
- 2 CU (D00790, D00782) -> 2 TU (D09770, D09771)

RECURSOS IMAS
1 AM

D02856

ANATOMIA PATOLOGICA

1 AM

D06352

CIRURGIA

1 AM

D06342

MEDICINA

1 AM

D03358

MEDICINA PREVENTIVA

1 TU 3 H

D00938

MEDICINA

1 TU 3 H

D03030

MEDICINA

1 TU 6 H

D03184

MEDICINA

1 TU 6 H

D00998

MEDICINA PREVENTIVA

1 CU 6 H

D01028

PSIQUIATRIA

1 AJL

D03354

MEDICINA PREVENTIVA

1 CU 6 H

D01006

FARMACOLOGIA

1 TU 3 H

D03398

FARMACOLOGIA

DOTACIONS SANT PAU
1 AM

D11444

CIRURGIA

TRAUMATOLOGIA

1 AM

D11445

MEDICINA

PRACTICA CLINICA

1 TU 6 H

CIRURGIA

1 TU 3 H DR ARTIGAS

1 TU 6 H

MEDICINA

MEDICINA

1 TU 6 H

MEDICINA

MEDICINA

1 TU 6 H
TU 3 H + 3H
1 VH

MEDICINA

MEDICINA

1 AM

BIOQUIMICA

BIOQUIMICA

D11446

BIOETICA

MEDICINA

FARMACOLOGIA

FARMACOLOGIA

D11481

LOGOPÈDIA

MEDICINA

1 TU 6 H
1 AM
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RECURSOS SANT PAU
3 AM

D03084,DO3136,DO10885

MEDICINA

1 CU 6 H

D00928

MEDICINA

P. GRAL, DIGES., RESP.

1 CU 6 H

D01014

FARMACOLOGIA

3 TU 6 H

D00950,D00952,D03102

MEDICINA

JUBILACIÓ 9/2010

1 TU 3 H

D02918

CIRURGIA

JUBILACIÓ 9/2010

1 TU 3 H

MEDICINA

MEDICINA INTERNA

1 TU 3 H

MEDICINA

PNEMOLOGIA

1 TU 3 H

MEDICINA

MEDICINA INTERNA

1 TU 3 H

MEDICINA

CARDIOLOGIA

1 TU 3 H

MEDICINA

DIGESTIU

BIOETICA

MEDICINA

DOTACIONS GERMANS TRIAS I PUJOL

1 AM
4 AM

D11471
D11472, D11473, D11474,
D11475

FARMACOLOGIA

FARMACOLOGIA

RECURSOS GERMANS TRIAS I PUJOL
1 CU 6 H

D05206

FISIOLOGIA JUBILACIÓ
9/2010

1 AM

D09306

MEDICINA

1 AM

D07570

MEDICINA

1 AM

D09983

MEDICINA

1 AM

D07568

MEDICINA

1 CU 6 H

D01020

FARMACOLOGIA

DOTACIONS VALL D'HEBRON
1 TU 3 H

MEDICINA

1 TU 3 H

MEDICINA RADIOLOGIA I MED. F.

ENDOCRINOLOGIA

1 TU 3 H

MEDICINA

INTENSIUS

1 TU 3 H

MEDICINA

GERIATRIA

1 TU 3 H

MEDICINA

PNEUMOLOGIA

1 TU 3 H

MEDICINA

CARDIOLOGIA

1 CU 6 H

CIRURGIA

TRAUMATOLOGIA

4 AM

D11447, D11448, D11449,
D11450

CIRURGIA

TRAUMATOLOGIA

2 AM

D11451, D11452

MEDICINA

DERMATOLOGIA

2 AM

D11486, D11522

BIOQUIMICA

BIOQUÍMICA

1 A44

D11521

BIOQUIMICA

BIOQUÍMICA

1 AM

D11487

MEDICINA

BIOÈTICA

1 CU 6 H

D00866

CIRURG.
TRAUMATOLOGIA

1 CU 6 H

D00898

MEDICINA DERM.

1 CU 6 H >TU 6H

D00948

PEDIATRIA

1 TU 6 H>TU 3H

DO9577

MEDICINA LEGAL

1 TU 6 H>TU 3H

D00390

BIOQUIMICA

1 TU 6 H

D00974

MEDICINA

1 TU 6 H

D00388
D03226, D08794, D10396,
D10397, D07592

BIOQUÍMICA

RECURSOS VALL D'HEBRON

5 AM

RADIOLOGIA

MEDICINA
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Acord 14/2010, d’11 de març, pel qual s'aprova, per delegació del Consell de Govern, la convocatòria de
concursos de personal acadèmic permanent i la composició de la comissió corresponent, que tot seguit es
transcriu:
Concursos de Personal Acadèmic Permanent
Convocatòria cossos docents plaça vinculada (UAB – SANT PAU)

Nombre
1

Categoria

Àrea

Catedràtic d’universitat

Referència del Concurs:
Cos docent:
Àrea de coneixement:
Departament:
Especialitat:

A1/061
Catedràtic d’Universitat
Microbiologia
Genètica i Microbiologia
Microbiologia i Parasitologia

Microbiologia

Nombre de places:

1

Institució Sanitària: Patronat de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Destí: Hospital de Sant Pau
COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
GUILLEM PRATS PASTOR
VICENS AUSINA RUIZ

CU
CU

(Microbiologia)
(Microbiologia)

UAB
UAB

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
MARIA TERESA JIMÉNEZ DE ANTA
TOMAS PUMAROLA SUÑÉ

CU
CU

(Microbiologia)
(Microbiologia)

U. Barcelona
U. Barcelona

Convocatòria cossos docents plaça campus (Acreditats)
Plaça
1
Referència del Concurs:
Cos al qual pertany la plaça:
N. de places:
Àrea de coneixement:
Departament:
Perfil:

Cos

Àrea

Professor Titular d’Universitat

Arqueologia

B1/062
Professor Titular d’Universitat
1
Arqueologia
Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana
Introducció a l’Arqueologia

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
JOAQUIM PERA ISERN
JOSEP GUITART DURAN

TU
CU

(Arqueologia)
(Arqueologia)

UAB
UAB

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
MERCÈ ROCA ROUMENS
CU
(Arqueologia)
ROSARIO NAVARRO SAEZ
TU
(Arqueologia)
Convocatòria cossos docents plaça campus (Habilitats)

U. de Barcelona
U. de Barcelona
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Plaça

Cos

1

Àrea

Professor Titular d’Universitat

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

Antropologia Social

B1/063
Professor Titular d’Universitat
1
Antropologia Social
Antropologia Social i Cultural
Antropologia dels sistemes de sexe/gènere.

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
AURORA GONZÁLEZ ECHEVARRIA
AURELIO DIAZ FERNÁNDEZ

CU
TU

(Antropologia Social)
(Antropologia Social)

UAB
UAB

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
JOSÉ LUIS MOLINA GONZÁLEZ
VIRGINIA FONS RENAUDON

TU
TU

(Antropologia Social)
(Antropologia Social)

UAB
UAB

Convocatòria Personal Acadèmic Permanent plaça campus
Plaça

Categoria

1

Agregat

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

Àrea
Comunicació Audiovisual i Publicitat

AL/10/208
Agregat
1
Comunicació Audiovisual i Publicitat
Comunicació Audiovisual i Publicitat I
Teoria i Tècnica del Guió Televisiu i Cinematogràfic

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
AMPARO HUERTAS BAILEN
EMILIO FERNÁNDEZ PEÑA

TU
TU

(Comunicació Audiovisual i Publicitat)
(Comunicació Audiovisual i Publicitat)

UAB
UAB

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
BERNAT LÓPEZ LÓPEZ
JAVIER DIAZ NOCI

TU
TU

(Periodisme)
(Periodisme)

U. Rovira i Virgili
U. Pompeu Fabra

Acord 15/2010, d’11 de març, pel qual s'aprova, per delegació del Consell de Govern, la comunicació al
Consejo de Universidades de la plaça de professor titular d’Universitat de l’Àrea d’Antropologia Social, que tot
seguit es transcriu:
Places a comunicar al CONSEJO DE COORDINACIÓN UNIVERSITARIA
Places docents de Campus
Plaça
1

Cos
Professor Titular d’Universitat

Àrea
Antropologia Social
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Acord 16/2010, d’11 de març, pel qual s'informa desfavorablement, per delegació del Consell de Govern, el
nomenament de professors emèrits.
Acord 17/2010, d’11 de març, pel qual s'aproven els criteris de puntuació de l’informe d’autoavaluació de
l’activitat docent del professorat, que tot seguit es transcriu:
Criteris de puntuació de l’informe d’autoavaluació de l’activitat docent del professorat
Informe d’autoavaluació
Exercici de REFLEXIÓ del professor sobre la seva tasca docent
Extensió entre 1 i 3 fulls a amb interlineat 1,5
Eixos a desenvolupar:
1. Eix de Planificació de l’activitat docent
2. Eix de Desenvolupament de l’activitat docent
3. Eix de Resultats de l’activitat docent
1. Eix de Planificació de l'activitat docent
·criteris de selecció de la matèria i integració a l’àrea de coneixement
·observacions sobre els models i les línies mestres i d’organització docent
·coordinació amb altres professors
·línies mestres o elements que cal considerar a l’hora de dissenyar el programa de formació
·principals punts de vista en què es basa la pràctica docent: procés de preparació de la matèria i
justificació dels continguts i les activitats
2. Eix de Desenvolupament de l'activitat docent
·factors que influeixen en el compliment del programa, del curs i de les activitats
·interacció amb els estudiants a l’aula, participació d’aquests en l’aprenentatge
·procediments d’avaluació: motius de l’elecció i utilitat de les activitats
3. Eix de Resultats de l'activitat docent
·resultats acadèmics assolits per l’estudiantat i grau d’aprofitament de la matèria, competències en
què s’ha avançat més. Cal destacar-ne els punts forts, els febles i les propostes de millora respecte
a:
-desenvolupament de l’aprenentatge de l’estudiantat (cal destacar si les revisions han
implicat canvis en la metodologia docent)
-dificultats pròpies de la tasca docent i altres condicionants externs
actualització de continguts a partir d’activitats de formació continuada, actualització
metodològica o participació en projectes d’innovació i millora docent.
Proposta de criteris de puntuació:
NIVELL D’ASSOLIMENT MÍNIM (7-8 punts).
El professor fa una reflexió sobre un conjunt d’assignatures representatives de la seva docència que
cobreixen, com a mínim, 1/3 de la seva dedicació docent.
1.- Planificació: Indica el seu grau de responsabilitat en la matèria, explica el tipus de docència, explica
i justifica la metodologia docent seguida i el tipus d’avaluació
2.- Desenvolupament: Explica l’actitud dels estudiants vers les activitats d’aprenentatge, proposant
accions de millora si s’escau
3.- Resultats: Indica el resultats acadèmics dels estudiants, reflexionant sobre l’adequació de les
activitats docents i d’avaluació a la vista dels resultats obtinguts
NIVELL D’ASSOLIMENT DESITJABLE (9-12 punts).
El professor fa una reflexió sobre un conjunt d’assignatures representatives de la seva docència,
incloent matèries de grau, màster i doctorat si s’escau
1.- Planificació: Indica el seu grau de responsabilitat en la matèria, explica el tipus de docència, explica
i justifica la metodologia docent seguida i el tipus d’avaluació, i reflexiona sobre el grau de coordinació
amb altres matèries i professors de la titulació
2.- Desenvolupament: Analitza l’actitud dels estudiants vers les activitats d’aprenentatge, proposant
accions de millora si s’escau
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3.- Resultats: Analitza el resultats acadèmics dels estudiants, les causes mes freqüents de fracàs, i
reflexiona sobre possibles accions de millora.
NIVELL D’ASSOLIMENT EXCEL·LENT (13-15 punts).
El professor fa una reflexió sobre pràcticament totes les assignatures en les que ha participat
1.- Planificació: Indica el seu grau de responsabilitat en la matèria, explica el tipus de docència, analitza
el perfil de l’estudiant que arriba a la matèria, explica i justifica la metodologia docent seguida i el tipus
d’avaluació, i reflexiona sobre el grau de coordinació amb altres matèries i professors de la titulació
2.- Desenvolupament: Analitza amb cura l’actitud dels estudiants vers les activitats d’aprenentatge i el
seu grau de satisfacció, proposant accions de millora si s’escau
3.- Resultats: Analitza el resultats acadèmics dels estudiants i les causes mes freqüents de fracàs,
proposant accions de millora
General: Fa una exposició molt complerta de tot allò que afecta a la docència i de com afecta això als
resultats globals de l’assignatura
Acord 18/2010, d’11 de març, pel qual s'aprova la composició dels grups d’avaluació, que tot seguit es
transcriu:
Composició dels grups d’avaluació
Àrea

Cognoms, nom

Arts i Humanitats

GREGORI CIFRE, JOSEP Mª
MOLERO MESA, JORGE
SIMON TARRES, ANTONI

Ciències

BASSOLS TEIXIDO, ANNA MARIA
COELLO BONILLA, JORDI
SANTA-CRUZ ALEMAN, MARIA DEL CARME
PINIELLA FEBRER, JOAN FRANCESC

Ciènces de la Salut

CARRASSON LOPEZ DE LETONA, MAITE
ESCORIHUELA AGULLO, ROSA MARIA
OSA CHAPARRO, NURIA DE LA
PLA SOLER, Mª TERESA REYES
RAICH ESCURSELL, ROSA MARIA
TORRES RAMIREZ, INES MARIA DE

Ciències Socials i Jurídiques

BALLART HERNANDEZ, FRANCESC XAVIER
CROS ALAVEDRA, ANNA
FERNANDEZ AMOR, JOSE ANTONIO
GIMENEZ CANDELA, TERESA
MASSO CARRERAS, JORDI
QUINTANA TRIAS, LLUIS
GETE-ALONSO Y CALERA, M. DEL CARMEN

Enginyeria

ABADAL BERINI, GABRIEL
MARTI GODIA, ENRIC
SANCHEZ FERRER, ANTONIO
VALERO BARRANCO, FRANCISCO
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Acord 19/2010, d’11 de març, pel qual s'aprova la correcció d’errada en la fórmula del Programa de
Promoció a Càtedres.
Acord 20/2010, d’11 de març, pel qual s'aprova la resolució de la convocatòria d’ajuts per a l’aprenentatge
d’idiomes corresponent al curs acadèmic 2008-2009, que tot seguit es transcriu:
Resolució d’ajuts per a l’aprenentatge d’idiomes Curs 2008-2009

Professor sol·licitant

Situació contractual

ALBAREDA PIQUER, Guillem

Associat

ANDRÉS DELGADO, Lidia

Associat

ARRAYÁS MORALES, Isaías
BACH PIELLA, Carmen

Lector
Contracte d'emeritatge

BEL PEREIRA, Albert

Becari PIF 1r any

BERGÉS SAURA, Laura

Associat

CALLOL JUNYER, Agnès

Associat

CASALS IBÁÑEZ, Albert

Ajudant

CLARIANA MUNTADA, Mercè

TU

CHAMARRO LUSAR, Andrés

Lector

DE LA VEGA CASTELO, Ariadna

Becari FPU

DOCAMPO GARCIA, Mª José

Associat

(+) DOMINGO BERNAUS, Rosa

Associat

ENTENZA RODRÍGUEZ, Ana Isabel

Associat

FERRER GALLARDO, Xavier
FRITZSCHE, Paula

Associat
Investigador Postdoctoral

GARCIA COLOMO, Alicia

Associat

GENESCÀ GARRIGOSA, Anna

TU

GINER DE HARO, Joan

L04

GÓMEZ ALEMANY, Isabel

CEU

GONZÁLEZ MARCÉN, Paloma

TU

GONZÁLEZ MONFORT, Neus

Lector

GONZÁLEZ MONFORT, Neus

Lector

GUTIÉRREZ GARCÍA, María E.

TU

GUTIÉRREZ HERRANZ, Rosa

Associat

HUERTA VIÑAS, Fernando

Titular emèrit

LORENZO TRAVERSA, Fabio

I3 Postdoctoral

MARBÀ TALLADA, Anna

Associat

MÁRQUEZ BARGALLÓ, Conxita

Agregat

MARTÍ BALLESTER, Carmen Pilar

Visitant

MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, J. Reinaldo

Lector

MIRALDA CASANOVAS, Carme

Associat L02

MÚJICA MOTA, Miguel Antonio

Becari PIF

NAVARRO GINÉ, Albert

Lector

NICODEMO, Catia

Investigador Doctor

NUSSBAUM, Lucile

CEU

OLAYA GUZMÁN, Beatriz

Becari FPU
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Professor sol·licitant

Situació contractual

PONSÁ SALAS, Sergio

Ajudant

REAL OBRADORS, Juli

TU

RIBAS ARTOLA, Àngela

A3/06

ROMAGOSA CASALS, Francesc

Associat

SANAHUJA GAVALDÀ, Josep Maria

TU

(+) SANGUINETTI, Claudia

Associat

SANTISTEBAN FERNÁNDEZ, Antoni

TU

SIERRA NOGUERO, Eliseo

Agregat

SOLANA SOLANA, Miguel

TU

SOLANA SOLANA, Miguel

TU

SORIANO CLEMENTE, Jaume

TU

(+) SURÍS JORDÀ, Josep M.

TU

TARABINI-CASTELLANI CLEMENTE, Aina

Lector

TOMAS FOLCH, Marina

Titular

ÚCAR MARTÍNEZ, Xavier

TU

VIVES BROSA, Jaume

Agregat

(+) Cursos realitzats a Casa Convalescência

Sol·licituds de professors que cursen la Menció en Estudis d'Anglès Professional
Professors sol·licitant

Situació contractual

ROBLES MARTÍNEZ, Sergi

Agregat

VILLANUEVA GAY, Mercè

TU

RONQUILLO MORENO, Lorena

Becari PIF

Acord 21/2010, de 25 de març, pel qual s'aprova la proposta de modificació del Reglament per a la provisió
de places de personal docent i investigador dels cossos docents universitaris i per a la contractació de personal
acadèmic permanent, temporal i personal investigador en formació en la categoria d’ajudant amb les
modificacions acordades per la Comissió.
I.2. Resolucions del Rectorat
Resolució de la rectora, de 23 de març de 2010, per la qual es designa al vicerector de Projectes
Estratègics i de Planificació, senyor Carles Jaime Cardiel, rector suplent durant els dies 25 i 26 de març de
2010.
I.3. Resolucions de la Gerència
Resolució del gerent, d’11 de març de 2010, per la qual es resol cessar al senyor Carles Riba Senserrich,
amb efectes de dia 14 de març de 2010, en les seves funcions de cap de l’Àrea de Gestió de la Recerca i se li
encarreguen, amb efectes del dia 15 de març de 2010, les funcions que es derivin del funcionament del Centre
de Biotecnologia Animal i de Teràpia Genètica (CBATEG) pel que fa als recursos i a les infraestructures, amb la
dependència orgànica de la Vicegerència de Recerca.
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II. Nomenaments i cessaments
II.1. Facultats i Escoles universitàries
Nomenaments
Resolució de la rectora, de 2 de març de 2010, per la qual es nomena la senyora M. Pilar López Belbeze
coordinadora de la Llicenciatura d’Investigació i Tècniques de Mercat (ITM) de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució de la rectora, de 15 de març de 2010, per la qual es nomena el senyor Carles Llorens Maluquer
coordinador d’Estudis de Comunicació Audiovisual de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució de la rectora, de 15 de març de 2010, per la qual es nomena el senyor José María Perceval
Verde soscoordinador d’Estudis de Periodisme de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució de la rectora, de 15 de març de 2010, per la qual es nomena el senyor Joan Lluís Pérez
Francesch coordinador de Comunicació de la Facultat de Dret.
Resolució de la rectora, de 17 de març de 2010, per la qual es nomena la senyora M. Carmen Navarro
Villanueva secretària i coordinadora de Pràctiques Externes de la Facultat de Dret.
Resolució de la rectora, de 22 de març de 2010, per la qual es nomena el senyor Gonzalo Seco Granados
coordinador d’Estudis d’Enginyeria de Telecomunicació i del Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
de l’Escola d’Enginyeria.
Resolució de la rectora, de 22 de març de 2010, per la qual es nomena la senyora Adriana Artola
Casacuberta coordinadora d’Estudis d’Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Química Industrial, i del Grau
en Enginyeria Química de l’Escola d’Enginyeria.
Resolució de la rectora, de 22 de març de 2010, per la qual es nomena el senyor Juan José García García
coordinador d’Estudis d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació i del Grau en Enginyeria Electrònica de
Telecomunicació de l’Escola d’Enginyeria.
Resolució de la rectora, de 22 de març de 2010, per la qual es nomena el senyor Jordi Pons Aróztegui
coordinador d’Estudis d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes i del Grau en Enginyeria Informàtica de
l’Escola d’Enginyeria.
Resolució de la rectora, de 22 de març de 2010, per la qual es nomena la senyora Mercedes Rullán Ayza
coordinadora d’Estudis d’Enginyeria Informàtica i del Grau en Enginyeria Informàtica de l’Escola d’Enginyeria.
Cessaments
Resolució de la rectora, de 15 de març de 2010, per la qual el senyor Armand Balsebre Torroja cessa com
a coordinador d’Estudis de la Llicenciatura de Comunicació Audiovisual de la Facultat de Ciències de la
Comunicació.
Resolució de la rectora, de 15 de març de 2010, per la qual el senyor Xavier Giró Martí cessa com a
sotscoordinador d’Estudis de Periodismes de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució de la rectora, de 17 de març de 2010, per la qual el senyor Joan Lluís Pérez Francesch cessa
com a secretari de la Facultat de Dret.
Resolució de la rectora, de 17 de març de 2010, per la qual la senyora M. Carmen Navarro Villanueva
cessa com a coordinadora de Pràctiques Externes de la Facultat de Dret.
Resolució de la rectora, de 22 de març de 2010, per la qual el senyor Gonzalo Seco Granados cessa com a
coordinador d’Estudis d’Enginyeria de Telecomunicació de l’Escola d’Enginyeria.
Resolució de la rectora, de 22 de març de 2010, per la qual la senyora Adriana Artola Casacuberta cessa
com a coordinadora d’Estudis d’Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Química Industrial de l’Escola
d’Enginyeria.
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Resolució de la rectora, de 22 de març de 2010, per la qual el senyor Juan José García García cessa com a
coordinador d’Estudis d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat Sistemes Electrònics, de l’Escola
d’Enginyeria.
Resolució de la rectora, de 22 de març de 2010, per la qual la senyora Mercedes Rullán Ayza cessa com a
coordinadora d’Estudis d’Enginyeria Informàtica de l’Escola d’Enginyeria.
Resolució de la rectora, de 22 de març de 2010, per la qual el senyor Jordi Pons Aróztegui cessa com a
coordinador d’Estudis d’Enginyeria Tècnica d’Informàtica de Sistemes de l’Escola d’Enginyeria.
II.2. Departaments
Nomenaments
Resolució de la rectora, d’1 de març de 2010, per la qual es nomena la senyora Rosella Nicolini
coordinadora de Biblioteca del Departament d’Economia Aplicada.
Resolució de la rectora, de 2 de març de 2010, per la qual es nomena la senyora M. Pilar Aluja Paris
directora del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i d’Ecologia.
Resolució de la rectora, de 2 de març de 2010, per la qual es nomena el senyor David Paloma Sanllehí
sotscoordinador de la Unitat de Ciències de la Comunicació del Departament de Filologia Catalana.
Resolució de la rectora, de 15 de març de 2010, per la qual es nomena el senyor Wilhelm Neunzig
coordinador de Professorat del Departament de Traducció i d’Interpretació.
Resolució de la rectora, de 15 de març de 2010, per la qual es nomena la senyora Beatriz Ferrús Antón
coordinadora de Biblioteca del Departament de Filologia Espanyola.
Resolució de la rectora, de 22 de març de 2010, per la qual es nomena el senyor Fernando M. Picatoste
Ramón coordinador de la Unitat de Bioquímica de Medicina del Departament de Bioquímica i de Biologia
Molecular.
Resolució de la rectora, de 22 de març de 2010, per la qual es nomena la senyora Rosalía Gallo Martínez
coordinadora de la Unitat de Sabadell del Departament d’Economia de l’Empresa.
Cessaments
Resolució de la rectora, d’1 de març de 2010, per la qual el senyor Joan Maria Pascual Rocabert cessa com
a coordinador de Biblioteca del Departament d’Economia Aplicada.
Resolució de la rectora, de 2 de març de 2010, per la qual el senyor Francisco Lloret Maya cessa com a
director del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia.
Resolució de la rectora, de 2 de març de 2010, per la qual el senyor Josep Anton Castellanos Vila cessa
com a sotscoordinador de la Unitat de Ciències de la Comunicació del Departament de Filologia Catalana.
Resolució de la rectora, de 15 de març de 2010, per la qual la senyora Anna Gil Bardají cessa com a
coordinadora de Professorat del Departament de Traducció i d’Interpretació.
Resolució de la rectora, de 15 de març de 2010, per la qual la senyora Margarita Freixas Alàs cessa com a
coordinadora de Biblioteca del Departament de Filologia Espanyola.
Resolució de la rectora, de 22 de març de 2010, per la qual el senyor Francisco Gómez Valls cessa com a
coordinador de la Unitat de l’Escola de Ciències Empresarials de Sabadell del Departament d’Economia de
l’Empresa.
Resolució de la rectora, de 22 de març de 2010, per la qual la senyora Francesca Canalias Reverter cessa
com a coordinadora de la Unitat de Bioquímica de Medicina del Departament de Bioquímica i de Biologia
Molecular.
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II.3. Instituts universitaris
Cessaments
Resolució de la rectora, de 17 de març de 2010, per la qual la senyora Christiane Guerao Barbier cessa
com a coordinadora de Professorat de Secundària de l’Institut de Ciències de l’Educació.
II.4. Institucionals
Nomenaments
Resolució de la rectora, d’1 de febrer de 2010, per la qual es nomena la senyora Carolina Gala Durán
directora de l’Observatori per a la Igualtat.
Resolució de la rectora, de 10 de març de 2010, per la qual es nomena el senyor Carles Jaime Cardiel
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Delegada i al Patronat per a l’Institut
Català de Paleontologia.
Resolució de la rectora, de 15 de març de 2010, per la qual es nomena el senyor Remo Lucio Suppi
Boldrito representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Permanent del Centre de
Supercomputació de Catalunya (CESCA).
Resolució de la rectora, de 15 de març de 2010, per la qual es nomena el senyor Carles Jaime Cardiel
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat del Centre de Recerca Ecològica i
d’Aplicacions Forestals (CREAF).
Resolució de la rectora, de 15 de març de 2010, per la qual es nomena el senyor Carles Jaime Cardiel
vocal de la Universitat Autònoma de Barcelona en el Consell Rector del Consorci Markets, Organizations and
Votes in Economics (MOVE).
Resolució de la rectora, de 16 de març de 2010, per la qual es nomena el senyor Joan Lluís Pérez
Francesch delegat de la rectora per a estudiants.
Resolució de la rectora, de 17 de març de 2010, per la qual es nomena el senyor Carles Jaime Cardiel
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.
Resolució de la rectora, de 19 de març de 2010, per la qual es nomena el senyor Carles Jaime Cardiel
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya
(IEEC).
Resolució de la rectora, de 19 de març de 2010, per la qual es nomena el senyor Ramon Carreras Collado
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Institut de Qualitat
Assistencial i Seguretat Clínica Avedis Donabedian.
Resolució de la rectora, de 24 de març de 2010, per la qual es nomena la senyora Alicia Granados
Navarrete patrona de la Fundació Privada Parc de Recerca de la UAB.
Resolució de la rectora, de 24 de març de 2010, per la qual es nomena la senyora Montserrat Farell Ferrer
membre de la Comissió Permanent a l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI).
Resolució de la rectora, de 24 de març de 2010, per la qual es nomena la senyora Carolina Gala Durán
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona, a la Comissió Dona i Ciència del Consell Interuniversitari
de Catalunya.
Resolució de la rectora, de 24 de març de 2010, per la qual es nomena el senyor Carles Jaime Cardiel
vicepresident del Consell de Govern del Centre de Visió per Computador (CVC).
Resolució de la rectora, de 24 de març de 2010, per la qual es nomena el senyor Carles Jaime Cardiel
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en el Consell de Govern de l’Institut de Física d’Altes
Energies (IFAE).
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Resolució de la rectora, de 24 de març de 2010, per la qual es nomena el senyor Miquel Sabria Leal
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia
Gimbernat.
Cessaments
Resolució de la rectora, de 10 de març de 2010, per la qual el senyor Jordi Marquet Cortés cessa com a
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Institut de Català de
Paleontologia.
Resolució de la rectora, de 15 de març de 2010, per la qual el senyor Jordi Marquet Cortés cessa com a
vocal de la Universitat Autònoma de Barcelona en el Consell Rector al Consorci Markets, Organizations and
Votes in Economics (MOVE).
Resolució de la rectora, de 15 de març de 2010, per la qual el senyor Jordi Marquet Cortés cessa com a
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals
(CREAF).
Resolució de la rectora, de 15 de març de 2010, per la qual el senyor Jordi Marquet Cortés cessa com a
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Permanent del Centre de Supercomputació
de Catalunya (CESCA).
Resolució de la rectora, de 15 de març de 2010, per la qual el senyor Manuel Álvarez Gómez cessa com a
adjunt a la vicerectora de Relacions Institucionals per als Acords Interns de Planificació.
Resolució de la rectora, de 16 de març de 2010, per la qual la senyora Maria Prat Grau cessa com a
delegada de la rectora per a estudiants.
Resolució de la rectora, de 17 de març de 2010, per la qual el senyor Jordi Marquet Cortés cessa com a
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.
Resolució de la rectora, de 19 de març de 2010, per la qual el senyor Jordi Marquet Cortés cessa com a
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya
(IEEC).
Resolució de la rectora, de 19 de març de 2010, per la qual el senyor Miquel Vilardell Tarrés cessa com a
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Institut de Qualitat
Assistencial i Seguretat Avedis Donabedian.
Resolució de la rectora, de 24 de març de 2010, per la qual la senyora Mercedes Unzeta López cessa com
a patrona a la Fundació Privada Parc de Recerca de la UAB.
Resolució de la rectora, de 24 de març de 2010, per la qual el senyor Carles Jaime Cardiel cessa com a
membre de la Comissió Permanent a l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals.
Resolució de la rectora, de 24 de març de 2010, per la qual la senyora María José Recoder Sellarés 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 24 de març de 2010, per la qual el senyor Jordi Marquet Cortés cessa com a
vicepresident del Consell de Govern del Centre de Visió per computador (CVC).
Resolució de la rectora, de 24 de març de 2010, per la qual el senyor Jordi Marquet Cortés cessa com a
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona, al Consell de Govern de l’Institut de Física d’Altes
Energies (IFAE).
Resolució de la rectora, de 24 de març de 2010, per la qual la senyora Rosa Carrió Soldevila cessa com a
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia
Gimbernat.

_____________________________________________________
43

BOUAB Núm.. 72

Març del 2010

III. Convenis
III.1. Marcs de col·laboració
Conveni de 26 de novembre de 2009 entre la UAB, i la Fundació per als Estudis de Prevenció i Seguretat
Social (FEPSI) Universidad Alberto Hurtado, Xile, per a establir un acord marc de col·laboració entre les parts..
Conveni d’11 de desembre de 2009 entre la UAB, i la Universidad de Caribe, Mèxic, per a establir un acord
marc de col·laboració entre les parts.
Conveni de 24 de febrer de 2010 entre la UAB, i la National Chengchi University,Taiwan, per a establir un
acord marc de col·laboració entre les parts.
Conveni de 23 de març de 2010 entre la UAB, i la Associaçao Educacional Freu Liebel Celer Faculdades,
Brasil, per a establir un acord marc de col·laboració entre les parts.
III.2. Específics
Conveni de 1 de novembre de 2009 entre la UAB, University of Franche-Comté, University of Algarve i
University of Wolverhampton, per a la realització de Erasmus Mundus in Natural Langulage Processing & Human
Lnaguage Technology (NLP&HLT)
Prorroga d’ 1 de desembre de 2009 del conveni de col·laboració de 13 d’octubre de 2005 entre la UAB
i l’Ajuntament de Sabadell, pel qual la Fundació Autònoma Solidària gestiona el programa "Immigració i
Universitat" per a la promoció de l'accés als estudis universitaris i la potenciació del capital humà de la població
immigrada.
Conveni de 4 de desembre de 2009 entre la UAB i la Universidad de Murcia, per a la realització de
pràctiques en la UAB d’’estudiants d’aquesta universitat.
Conveni de 31 de desembre de 2009 entre la UAB i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), pel qual es
desvincula la UOC respecte del Centre de Recerca en Governança del Risc constituït per les parts en virtut del
conveni de data 14 de juliol de 2006.
Conveni de 29 de gener de 2010 entre la UAB, University of Copenhagen, Swedish University of Agricultural
Sciences i la University of Helsinki i el Consorci Erasmus Mundus Food of Life -the Science of Animal-Derived
Foods, per a la realització de Erasmus Mundus en "Producció d'aliments d'origen animal / Food products of
animal origin"
Conveni d’1 de febrer de 2010 entre la UAB i la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau de Barcelona (FGSHSCSP), per a l’establiment de les bases generals del règim de concerts entre les
parts
Conveni de 23 de febrer de 2010 entre la UAB i Google Ireland Limited, per a la Incorporació dels llibres
publicats a la UAB al projecte Google Search Books
Conveni de 8 de març de 2010 entre la UAB i la Diputació de Barcelona, per a la realització de la “Jornada de
Ràdio en el MAC O9”.
Conveni de 19 de març de 2010 entre la UAB i l’Instituto di Ricerca sui Sistemi Giudiziari(Research Institute
on Judicial Systems, IRSIG), Bolonya, Itàlia, per a la col·laboració mútua en temes relacionats amb
l’Administració Judicial.
IV. Convocatòries i resolucions de places
IV.1. Personal docent i investigador
Resolucions
Edicte de 15 de febrer de 2010, de la Universitat Autònoma de Barcelona, de notificació de la resolució
de reingrés a una plaça de professor titular d'universitat (DOGC núm. 5592, de 22 de març de 2010).
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IV.2. Personal d’administració i serveis
Convocatòries
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 2 de març 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 l’Administració de Centre del Campus de Sabadell.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 4 de març de 2010, per la qual
s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’administratiu/iva responsable de tarda, amb
destinació al Departament d’Economia i d’Història Econòmica, de l’Administració de Centre de Dret, d’Economia
i Empresa i de Ciències Polítiques i Sociologia.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 4 de març de 2010, per la qual
s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir un plaça d’administratiu/iva d’intercanvis, amb destinació a la
Gestió Acadèmica de l’Administració de Centre de la Facultat de Veterinària.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 10 de març de 2010, per la qual
s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir un plaça d’administratiu/iva, amb destinació a Concursos de
Personal Acadèmic, de l’Àrea de Personal Acadèmic.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 10 de març de 2010, per la qual
s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir un plaça d’administratiu/iva, amb destinació al Departament de
Bioquímica i de Biologia Molecular, de l’Administració de Centre de Ciències i de Biociències.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 25 de març de 2010, per la qual
s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir dues places de lletrat/ada amb destinació al Gabinet Jurídic.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 25 de març de 2010, per la qual
s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de cap de responsable de projectes junior amb
destinació al Servei d’Informàtica.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 25 de març de 2010, per la qual
s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir dues places de lletrat/ada amb destinació al Gabinet Jurídic.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 25 de març de 2010, per la qual
s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de cap de Planificació i Organització amb destinació a
l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 25 de març de 2010, per la qual
s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’administratiu/iva amb destinació a la Gestió
Acadèmica de l’Administració de Centre de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolucions
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, 28 de gener de 2010, per la qual
s’autoritza la reincorporació per adscripció provisional del senyor Jordi Balasch Corney al servei actiu de l’escala
auxiliar administrativa (nivell 16) amb destinació a l’Escola de Postgrau com a reforç amb efectes del dia 1 de
febrer de 2010, sense prejudici de les normes de consolidació de grau.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’1 de març de 2010, per la qual
s’atorga a la senyora Rafaela Cortés Torres la plaça de secretària de direcció, amb destinació a l’Àrea de Serveis
Logístics i d’Administració.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 2 de març de 2010, per la qual es
declara deserta la 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 5 de març de 2010, per la qual es
declara deserta la fase de trasllat de la convocatòria interna per a cobrir una plaça de secretari/ària de direcció
amb destinació al Vicerectorat de Relacions Internacionals.
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Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 10 de març de 2010, per la qual
s’atorga a la senyora Eva Jiménez Rovira la plaça de cap de Gestió de Projectes d’Ordenació Acadèmica, amb
destinació a la Vicegerència d’Ordenació Acadèmica.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’11 de març de 2010, per la qual
es declara deserta la plaça d’auxiliar 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 16 de març de 2010, per la qual
s’atorguen a les senyores Concepció Dolz Peidro i Georgina Roch Izard les dues places de caràcter temporal de
tècnic/a superior, amb destinació a la Unitat de Planificació i Organització de l’Àrea de Personal d’Administració i
Serveis.
Resolució del gerent, de 17 de març de 2010, per la qual es destina, amb caràcter provisional, la senyora
Cecilia Inchausti Cafranga, a la Vicegerència de Recursos Humans i Organització, amb dependència funcional a
efectes de gestió horària i informacions generals de l’Administració de Centre de la Facultat de Medicina i
dependència orgànica del Cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis amb efectes des del dia 17 de
març de 2010.
Resolució del gerent, de 18 de març de 2010, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les
funcions d’administratiu/va amb destinació a la Secretaria Tècnica del Gabinet del Rectorat a la senyora
Montserrat Paredes Canals, amb dependència orgànica del Cap del Gabinet del Rectorat i dependència funcional
de la Secretaria de la Rectora, amb efectes des del dia 18 de març de 2010.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 19 de març de 2010, per la qual
es declaren desertes les tres places de tècnic/a informàtic/a senior amb destinació al Servei d’Informàtica
Distribuïda de les Administracions de Centre de Ciències i de Biociències, de Lletres i de Psicologia i de
Medicina, i es continua el procés de selecció en el torn de promoció.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 22 de març de 2010, per la qual
s’atorga a la senyora Maria Victoria Ciriano Nogales la plaça de secretària de direcció amb destinació al
Vicerectorat de Relacions Internacionals.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 26 de març de 2010, per la qual
es destina, amb caràcter provisional, la senyora Maria Jesús Castresana González, a l’Àrea de Gestió de la
Recerca amb efectes des del dia 19 de febrer de 2010.
V. Disposicions d’interès per a la UAB
V.1. Estatals
Resolució de 25 de febrer de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la que s'anuncia l'acord marc
CONSU 3/2010 substanciat pel procediment obert per a la confecció i subministrament de títols acadèmics
oficials i propis de la Universitat Autònoma de Barcelona (BOE núm. 56, de 5 de març de 2010).
Resolució de 22 de febrer de 2010, de la Secretaría de Estado de Investigación y del Instituto de
Salud "Carlos III", per la qual s'aprova la convocatòria corresponent a l'any 2010 de concessió d'ajuts de
l'Acció Estratègica de Salut, en el marc del Pla Nacional d'Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació
Tecnològica 2008-2011 (BOE núm. 58, de 8 de març de 2010).
Resolució de 23 de febrer de 2010, de la Secretaría General de Universidades , per la qual es publica
l'Acord de la Conferència General de Política Universitària pel qual es determinen les dates límit de
preinscripció, de publicació de llistes d'admesos i d'inici del període de matriculació a les universitats públiques
per al curs acadèmic 2010-2011 (BOE núm. 58, de 8 de març de 2010).
Ordre EDU/539/2010, de 24 de febrer, del Ministerio de Educacion, per la qual es modifica l'Ordre
EDU/1795/2009, de 23 de juny, per la qual es convocaven subvencions per afavorir la mobilitat de professors i
d'estudiants en ensenyaments universitaris oficials de màster per al curs acadèmic 2009-2010 (BOE núm. 59,
de 9 de març de 2010).
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona de 2 de març de 2010, per la que s'aprova
l'adjudicació definitiva del contracte 4/2010 per al subministrament d'un sistema d'espectometria de masses
Tof Tof amb trampa iònica de la Universitat Autònoma de Barcelona (BOE núm. 59, de 9 de març de 2010).
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Ordre CIN/699/2010, d'11 de març, del Ministerio de Ciencia y Innovación, per la qual s'aprova la
convocatòria de l'any 2010, per a la concessió d'ajuts corresponents al Subprograma de Suport a la Funció
Transferència en Centres d'Investigació del Programa Nacional de Transferència Tecnològica, Valorització i
Promoció d'Empreses de Base Tecnològica, dins de la línia instrumental d'actuació d'Utilització del Coneixement
i Transferència Tecnològica, en el marc del Pla Nacional d'Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació
Tecnològica 2008-2011 (BOE núm. 70, de 22 de març de 2010).
Reial Decret 245/2010, de 5 de març, del Ministerio de Insdustria, Turismo y Comercio, pel qual es
modifica el Reial Decret 2245/1986, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei
11/1986, de 20 de març, de Patents (BOE núm. 71, de 23 de març de 2010).
Resolució de 12 de març de 2010 de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la que s'anuncia el
procediment obert per al servei de Telecomunicacions de veu fixa i mòbil de la Universitat Autònoma de
Barcelona (BOE núm. 72, de 24 de març de 2010)
Llei 6/2010, de 24 de març, de modificació del text refós de la Llei d'Avaluació d'Impacte Ambiental de
projectes, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener (BOE núm. 73, de 25 de març de 2010)
Resolució d'11 de març de 2010 de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la que s'anuncia el
procediment de Concurs de Projectes per al servei de la redacció de l'avantprojecte general del conjunt dels
mòduls G1, G2, G3 i G4 del nou edifici de la Facultat de Ciencias de la Educación de la Universitat Autònoma de
Barcelona (BOE núm. 74, de 26 de març de 2010).
Resolució de 16 de març de 2010 de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la que s'anuncia
l'adjudicació definitiva del contracte 13/2010-Serveis d'assistència sanitària d'atenció primària, d'odontologia,
psicologia, psiquiatria i de recepció central al servei assistencial de salut de la Universitat Autònoma de
Barcelona (BOE núm. 76, de 29 de març de 2010).
Resolució de 27 de gener de 2010, de la Secretaría de Estado de Investigación, per la qual es
concedeixen ajuts complementaris per realitzar estades|estances breus durant l'any 2010 als beneficiaris dels
ajuts predoctorals de formació de personal investigador en la seva convocatòria 2010 (BOE núm. 77, de 30 de
març de 2010).
V.2. Autonòmiques
Anunci de la Universitat Autònoma de Barcelona, pel qual s'anuncia la licitació de l'acord marc substanciat
mitjançant el procediment obert núm.ero CONSU 3/2010-confecció i subministrament de títols acadèmics
oficials i propis (DOGC núm. 5582, de 8 de març de 2010).
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es creen diversos fitxers de dades de
caràcter personal (DOGC núm. 5586, de 12 de març de 2010).
Decret 33/2010, de 9 de març, del Departament de la Presidència, de modificació i publicació dels
Estatuts del Consorci Institut Universitari d'Estudis Europeus (DOGC núm. 5587, de 15 de març de 2010).
Resolució IUE/647/2010, de 26 de febrer, de l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca,
per la qual s'amplia el pressupost de 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) i es modifiquen alguns termes de la convocatòria (DOGC núm. 5587, de
15 de març de 2010).
Resolució IUE/665/2010, de 5 de març, del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, per la
qual es nomenen els presidents o les presidentes de les comissions de caràcter permanent del Consell
Interuniversitari de Catalunya (DOGC núm. 5588, de 16 de març de 2010).
Edicte, de 12 de març de 2010, del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, pel qual se
sotmet a informació pública l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 1/2003, de 19 de febrer,
d'universitats de Catalunya (DOGC núm. 5591, de 19 de març de 2010).
Resolució JUS/764/2010, de 12 de març, del Departament de Justícia, per la qual es dóna publicitat de
les subvencions directes no nominatives, per un import igual o superior a 3.000 euros, concedides pel
Departament de Justícia durant l'any 2009 (DOGC núm. 5593, de 23 de març de 2010).
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Resolució VCP/775/2010, de 19 de març, del Departament de la Vicepresidència, per la qual es dóna
publicitat a les subvencions d'import igual o superior a 3.000 euros concedides per les unitats directives
adscrites al Departament de la Vicepresidència, entre l'1 d'octubre i el 31 de desembre de 2009 (DOGC núm.
5594, de 24 de març de 2010).
Resolució IUE/774/2010, de 12 de març, de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya, per la qual es dóna publicitat a la modificació del procediment per a l'emissió de l'acreditació de
recerca avançada, d'acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya (DOGC núm. 5594,
de 24 de març de 2010).
Resolució GAP/823/2010, de 16 de març, de l’Escola d'Administració Pública de Catalunya, per la
qual s'aproven les bases per concedir subvencions a les universitats de Catalunya destinades a organitzar
seminaris o activitats de reflexió i debat sobre les polítiques públiques, la gestió i l'Administració pública, i se
n'aprova la convocatòria per a l'any 2010 (DOGC núm. 5596, de 26 de març de 2010).
Acord GOV/41/2010, de 16 de març, del Departament del Departament d'Innovació, Universitats i
Empresa, de cessament i nomenament d'un representant de la societat catalana en el Consell Social de la
Universitat Autònoma de Barcelona, que es detalla a continuació:
— 1. El senyor Enric Uriach i Torelló cessa com a representant de la societat catalana en el Consell Social de la
Universitat Autònoma de Barcelona.
— 2. Es nomena el senyor José Escaich Ferrer representant de la societat catalana en el Consell Social de la
Universitat Autònoma de Barcelona, pel temps que li restava de mandat al senyor Enric Uriach i Torelló.
(DOGC núm. 5594, de 24 de març de 2010).
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