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I. Disposicions generals i acords
I.1. Consell Social
Acord 19/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova, perquè sigui autoritzada pel Govern de la Generalitat, la
proposta que la Universitat Autònoma de Barcelona contracti una pòlissa de crèdit fins a un termini màxim de
dos anys, amb les entitats financeres i pels imports següents i d’acord amb les condicions que consten en el
document PLE 19/06-2010 que s’adjunta com a annex al acta:
•
•
•

Caixa de Catalunya, pòlissa de crèdit d’import 2 milions d’euros
“la Caixa”, pòlissa de crèdit d’import 6,5 milions d’euros
Banc Santander Central Hispano, pòlissa de crèdit d’import 11,5 milions

Acord 20/2010, de 29 de juny, pel qual s’acorda:
A) Aprovar, per al curs 2011-2012 i d’acord amb el que consta en el document PLE 20/6-2010, la creació dels
següents màsters universitaris:
1) Màster universitari en Art i Arqueologia precolombines
2) Màster universitari en Matemàtiques per a la investigació i les aplicacions.
3) Màster universitari en Motricitat, educació física i esport
4) Màster universitari en Marketing
5) Màster universitari en Direcció i planificació en turisme
6) Màster universitari en Planificació i polítiques per a la ciutat, el medi ambient i el paisatge/Planning and
policies for cities, environment and landscape
7) Màster universitari en MBA en gestió hotelera
8) Màster universitari en Història de Catalunya
9) Màster universitari en Patrimoni teatral clàssic espanyol
10) Màster universitari en Migracions contemporànies
11) Màster universitari en Residència d’Especialitats en medicina veterinària
12) Màster universitari en Internat en Medicina i cirurgia d’animals de companyia
B) Sol·licitar a la UAB que procedeixi a elaborar uns criteris estables i d’aplicació al llarg del temps per als
màsters, i que els posi en coneixement d’aquest òrgan.
Acord 21/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el nomenament del senyor Daniel Furlan Silvestri com a
patró de la Fundació Autònoma Solidària, en representació del Consell Social de la UAB.
Acord 22/2010, de 29 de juny, pel qual s’acorda:
Aprovar, en el marc de les mesures urgents de contenció de la despesa per a la reducció del dèficit públic
que afecta al sistema universitari català, una reducció del 5% en l’import de les retribucions per raó del
servei prestat que es satisfan als membres del Consell Social i col·laboradors externs en aplicació del règim
de retribucions aprovat pel Ple del Consell de 27 de novembre en acord número 54/2008.
Aprovar, en el context de contenció exposat, no aplicar, en l’any 2010, l’IPC en l’import de les retribucions
per raó del servei prestat que es satisfan als membres del Consell Social i col·laboradors externs en
aplicació del règim de retribucions aprovat pel Ple del Consell de 27 de novembre en acord número
54/2008.
I.2. Comissions del Consell Social
I.2.1. Comissió Acadèmica
Acord 24/2010, de 17 de juny, pel qual s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la
següent proposta d’acord i segons el que consta en el document CA 20/6-2010:
1) Aprovar, per al curs 2011-2012, la creació del màster universitari en Art i Arqueologia precolombines.
2) Aprovar, per al curs 2011-2012, la creació del màster universitari en Matemàtiques per a la investigació
i les aplicacions.
3) Aprovar, per al curs 2011-2012, la creació del màster universitari en Motricitat, educació física i esport.
4) Aprovar, per al curs 2011-2012, la creació del màster universitari en Marketing.
5) Aprovar, per al curs 2011-2012, la creació del màster universitari en Direcció i planificació en turisme.
6) Aprovar, per al curs 2011-2012, la creació del màster universitari en Planificació i polítiques per a la
ciutat, el medi ambient i el paisatge/Planning and policies for cities, environment and landscape.
7) Aprovar, per al curs 2011-2012, la creació del màster universitari en MBA en gestió hotelera.
8) Aprovar, per al curs 2011-2012, la creació del màster universitari en Història de Catalunya.
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9) Aprovar, per al curs 2011-2012, la creació del màster universitari en Patrimoni teatral clàssic espanyol.
10) Aprovar, per al curs 2011-2012, la creació del màster universitari en Migracions contemporànies.
11) Aprovar, per al curs 2011-2012, la creació del màster universitari en Residència d’Especialitats en
medicina veterinària.
12) Aprovar, per al curs 2011-2012, la creació del màster universitari en Internat en Medicina i cirurgia
d’animals de companyia.
I.2.2. Comissió Econòmica
Acord 19/2010, de 17 de juny, pel qual s’acorda informar favorablement al Consell de Govern de la UAB la
proposta de creació de l’empresa de base tecnològica “VETGENOMICS” i la participació de la UAB, directament o
a través d’una entitat instrumental creada amb aquesta finalitat, en el 10% del capital social de l’empresa, que
suposa una aportació màxima de 3.000 euros, en els termes que consta als documents CE 08/06-2010 i CE
09/06-2010.
Acord 20/2010, de 17 de juny, pel qual s’aproven les tarifes per al lloguer d’aules, instal·lacions i espais al
Campus del Mar de l’exercici 2010, d’acord amb el que consta en el document CE 10/06-2010.
Acord 21/2010, de 17 de juny, pel qual s’aprova l’actualització automàtica de l’import de les tarifes dels
serveis de la UAB com a conseqüència de l’aplicació del nou IVA que és efectiu a partir de l’1 de juliol de 2010.
Acord 22/2010, de 17 de juny, pel qual s’acorda:
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la següent proposta d’acord:
Acordar, perquè sigui autoritzada pel Govern de la Generalitat, la proposta que la Universitat Autònoma de
Barcelona contracti una pòlissa de crèdit fins a un termini màxim de dos anys, amb les entitats financeres i pels
imports següents i d’acord amb les condicions que consten en el document CE 11/06-2010 que s’adjunta com a
annex al acta:
•
Caixa de Catalunya, pòlissa de crèdit d’import 2 milions d’euros
•
“la Caixa”, pòlissa de crèdit d’import 6,5 milions d’euros
•
Banc Santander Central Hispano, pòlissa de crèdit d’import 11,5 milions
I.2.3. Comissió Societat-Universitat
Acord 7/2010, de 16 de juny, pel qual s’aprova la sol·licitud presentada pel director del Programa de
Cooperació educativa Universitat-Empresa, relativa a que el pagament de l’ajut d’import 3.000 euros concedit
en acord 5/2010 de la Comissió Societat-Universitat de 20 d’abril per al projecte “Beques Universitat-Empresa”
i en concepte de les beques Universitat-Empresa a atorgar en el marc de la 21ª promoció del Programa
Universitat-Empresa, es realitzi en el marc de la 20ª promoció del Programa i en concepte de les beques
Universitat-Empresa d’aquesta 20ª promoció.
Acord 8/2010, de 16 de juny, pel qual s’aprova la sol·licitud presentada per l’Institut de Ciències de
l’Educació de la UAB en relació a l’ajut econòmic de l’any 2010 del Programa Argó, en el sentit d’autoritzar que
l’excedent disponible de l’aportació del Consell Social d’11.000 euros al Programa Argó de l’any 2010 en
concepte dels primers premis, es destini per a una aportació a compte del segon premi del Programa.
Acord 9/2010, de 16 de juny, pel qual s’acorda:
a) Aprovar el candidat a ser guardonat amb el Premi Universitat-Societat que concedeix el Consell Social en el
marc de la Festa anual de l’Associació d’Amics de la UAB, d’acord amb el següent ordre de preferència:
Primer.- Sr. Josep Maria Bricall
Segon .- Sra. Montserrat Caballé
Tercer.- Sr. Lluís Foix
b) Comunicar al president de l’Associació d’Amics de la UAB el present acord a efectes que des de l’Associació
es puguin fer les gestions que corresponguin.
Acord 10/2010, de 16 de juny, pel qual s’acorda:
a) Aprovar la memòria d’activitats del Consell Social de la UAB per al període juliol 2009-juny 2010, d’acord
amb el que consta en el document CSU 2/06-2010.
b) Comunicar el present acord a la unitat responsable de la UAB, a efectes de les gestions que corresponguin
en relació a la memòria de la UAB per al curs 2009-2010.
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I.3. Comissions del Consell de Govern
I.3.1. Comissió d’Afers d’Estudiants
Acord 2/2010, de 30 de juny, pel qual s’aprova la Convocatòria general d’ajuts de col·laboració amb la UAB,
curs 2010-2011, que tot seguit es transcriu:
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Acord 3/2010, de 30 de juny, pel qual es ratifiquen les convocatòries següents: la convocatòria de beques
per a cursos intensius al Servei de Llengües de la UAB de juliol de 2010, la pròrroga d’estiu 2010 de la
convocatòria general d’ajuts de col·laboració amb la UAB, la convocatòria extraordinària d’ajuts de col·laboració
per al suport al Servei d’Atenció Telefònica, estiu 2010, i la convocatòria de beques per a estudiar al Servei de
Llengües de la UAB, curs 2010-2011, que tot seguit es transcriuen:
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Acord 4/2010, de 30 de juny, pel qual s’autoritza la Cap de l'Àrea d'Afers Acadèmics per a l'ampliació dels
terminis de la convocatòria general d'ajuts de col·laboració per al curs 2010-2011, i que han de ser ratificats
per la Comissió d’Afers d’Estudiants.

_____________________________________________________
19

BOUAB Núm. 75

Juny del 2010

I.3.2. Comissió d’Economia i d’Organització
Acord 5/2010, de 22 de juny, pel qual s'acorda informar favorablement del seguiment del Pla d’Inversions
Universitàries, i elevar-lo al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Acord 6/2010, de 22 de juny, pel qual s'acorda aprovar els preus de restauració per al curs acadèmic 20102011, que tot seguit es transcriu:
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I.3.3. Comissió d’Estudis de Grau
Acord 50/2010, de 15 de juny, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, l’anul·lació de les
incompatibilitats dels plans d’estudis de la Llicenciatura en Periodisme i la Llicenciatura en Comunicació
Audiovisual.
Acord 51/2010, de 15 de juny, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, per 13 vots a favor, 1
en contra i 1 abstenció, la memòria del títol de Graduat/Graduada en Estudis Francesos.
Acord 52/2010, de 15 de juny, pel qual s’aprova la modificació de la memòria del títol de Graduat/
Graduada en Infermeria.
Acord 53/2010, de 15 de juny, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la modificació de les
memòries de les titulacions següents, condicionat a que la revisió de les darreres modificacions enviades sigui
adequada:
Graduat/Graduada en Estudis Anglesos
Graduat/Graduada en Estudis d’Anglès i Francès
Graduat/Graduada en Estudis d’Anglès i Català
Graduat/Graduada en Estudis d’Anglès i Espanyol
Graduat/Graduada en Estudis d’Anglès i de Clàssiques
Graduat/Graduada en Estudis Clàssics
Graduat/Graduada en Estudis de Francès i de Clàssiques
Graduat/Graduada en Estudis de Francès i Català
Graduat/Graduada en Estudis de Francès i Espanyol
Graduat/Graduada en Estudis d’Espanyol i de Clàssiques
Graduat/Graduada en Estudis de Català i de Clàssiques
Graduat/Graduada en Estudis de Català i Espanyol
Graduat/Graduada en Llengua i Literatura Catalanes
Graduat/Graduada en Llengua i Literatura Espanyoles

_____________________________________________________
24

BOUAB Núm. 75

Juny del 2010

Acord 54/2010, de 15 de juny, pel qual s’informa favorablement la creació del nou títol propi en Nanociència
i Nanotecnologia, i s’eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Acord 55/2010, de 15 de juny, pel qual s’aprova l’oferta d’assignatures d’universitat per al curs acadèmic
2010-2011, que tot seguit es transcriu:
Proposta d’assignatures d’universitat Intercampus per al curs 2010-2011

Acord 56/2010, de 15 de juny, pel qual s’informa favorablement la proposta de modificació de la Normativa
sobre l’extinció dels plans d’estudis d’ensenyaments estructurats d’acord amb ordenaments anteriors al Reial
Decret 1393/2007, i s’eleva al Consell de Govern per la seva aprovació.
Acord 57/2010, de 15 de juny, pel qual s’informa favorablement la proposta de modificació de la Normativa
de crèdits de lliure elecció, i s’eleva al Consell de Govern per la seva aprovació.
Acord 58/2010, de 15 de juny, pel qual es dóna el vistiplau a l’oferta d’activitats susceptibles de
reconeixement com a crèdits de lliure elecció per a cada centre de la UAB, que tot seguit es transcriu:
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Acord 59/2010, de 15 de juny, pel qual s’aproven les activitats proposades per al reconeixement de crèdits
de lliure elecció, que tot seguit es transcriu:
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Acord 60/2010, de 15 de juny, pel qual es dóna el vistiplau a l’activitat “Chemical Engineering Summer
University”, susceptible de reconeixement com a crèdits de lliure elecció, proposada per l’Escola d’Enginyeria,
per al curs 2009-2010, que tot seguit es transcriu:

Acord 61/2010, de 15 de juny, pel qual s’aprova el reconeixement de Cicles Formatius de Grau Superior
(CFGS) per crèdits d’estudis de grau, que tot seguit es transcriu:
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Acord 62/2010, de 15 de juny, pel qual s’informa favorablement la proposta de modificació de la Normativa
de crèdits de lliure elecció.
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Acord 63/ 2010, de 15 de juny, pel qual es modifica la taula d’equivalències de les qualificacions de
Dinamarca, que tot seguit es transcriu:

I.3.4. Comissió d’Estudis de Postgrau
Acord 42/2010, de 9 de juny, pel qual s’informa favorablement la creació del nou títol de Master en
Fisioterapia de l’Esport i Recuperació a l’Activitat Física, i s’eleva al Consell de Govern per la seva aprovació.
Acord 43/2010, de 9 de juny, pel qual s’informa favorablement la modificació de la denominació del
“Cirurgia Podològica de Mínima Incisió”, que passa a denominar-se “Diploma de Postgrau en Cirurgia menor
ambulatòria en Podologia”, i s’eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Acord 44/2010, de 9 de juny, 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:
-

Diploma de Postgrau en Cirurgia Menor Ambulatòria en Podologia
Màster en Fisioteràpia de l’Esport i Recuperació a l’Activitat Física
Diploma de Postgrau en Gestió de Documents Electrònics

Acord 45/ 2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la modificació del
contingut dels estudis de doctorat en “Didactica de la historia, la geografia i les ciències socials”, “Dret públic
global”, “Morfologia i patologia estructural i molecular” i “Psiquiatria”.
Acord 46/ 2010, de 29 de juny, pel qual s’informa favorablement la creació del nou estudi de doctorat en
“Egiptologia”, i s’eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Acord 47/ 2010, de 29 de juny, pel qual s’informa favorablement la creació del nou estudi de doctorat en
“Egiptologia”, i s’eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Acord 48/ 2010, de 29 de juny, pel qual s’informa favorablement la creació de nous títols de màster i
diplomes de postgrau propis següents, i s’eleva al Consell de Govern per la seva aprovació:
-

Màster en Medicina Reproductiva Humana
Màster en Ensenyament de Català per a l’Acolliment Lingüístic
Màster en la Comunicació dels Conflictes Internacionals Armats i els Socials
Màster d’Accés a l’Advocacia
Màster en Ciència i Enginyeria Computacional
Diploma de postgrau en Dret Local Avançat
Diploma de postgrau en Urbanisme
Diploma de postgrau en la Comunicació dels Conflictes i dels Moviments Socials
Diploma de postgrau en Paisatges Turístics i Noves Tecnologies: Teoria Estètica i Gestió del
Patrimoni
Diploma de postgrau en Computació Científica i Simulació
Diploma de postgrau en Arquitectures Paral·leles per a la Ciència Computacional

Acord 49/ 2010, de 29 de juny, pel qual s’informa favorablement la creació del nou Màster en Ensenyament
de Català per a l’Acolliment Lingüístic per al curs acadèmic 2010-2011, i s’eleva al Consell de Govern per la
seva aprovació, i encarregar a la institució que treballi en l’elaboració d’una proposta de Màster universitari per
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a la formació del català com a llengua estrangera, que abasti tots els aspectes d'aquesta formació i que aglutini
tots els àmbits de coneixement en què diferents departaments i centres de la UAB puguin fer aportacions.
Acord 50/ 2010, de 29 de juny, 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 Medicina Reproductiva Humana
Màster en la Comunicació dels Conflictes Internacionals Armats i els Socials
Màster d’Accés a l’Advocacia
Màster en Ciència i Enginyeria Computacional
Diploma de postgrau en Dret Local Avançat
Diploma de postgrau en Urbanisme
Diploma de postgrau en la Comunicació dels Conflictes i dels Moviments Socials
Diploma de postgrau en Paisatges Turístics i Noves Tecnologies: Teoria Estètica i Gestió del
Patrimoni
Diploma de postgrau en Computació Científica i Simulació
Diploma de postgrau en Arquitectures Paral·leles per a la Ciència Computacional
Màster en Gestió de Polítiques Públiques
Màster en Edició
Diploma de Postgrau en Comunicació, Cooperació Internacional i Mediació Sociocultural a la
Mediterrània

Acord 51/ 2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, el plà d’estudis del
Màster en Ensenyament de Català per a l’Acolliment Lingüístic per al curs acadèmic 2010-2011.
Acord 52/ 2010, de 29 de juny, pel qual s’informa favorablement la modificació de la denominació del
“Diploma de Postgrau en estil de vida saludable i qualitat de vida”, que passa a denominar-se “Diploma de
Postgrau en Estil de Vida Saludable”, i s’eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Acord 53/ 2010, de 29 de juny, pel qual es dóna el vistiplau al nou curs d’especialització “Teràpia assistida
amb animals de companyia”.
Acord 54/ 2010, de 29 de juny, pel qual s’aproven els Criteris d’aplicació de la normativa d’accés a màsters
propis i diplomes de postgrau, que tot seguit es transcriu:
Criteris d’aplicació de la normativa d’accés a màsters propis i diplomes de postgrau
Criteris d’aplicació de la normativa d’ ACCÉS a màsters i diplomatures de postgrau (punt 7 de la normativa de
28/7/2009):
Estudis amb matrícula al juliol o setembre:
Els estudiants tenen fins al 31 d’octubre de l’any en curs per portar el títol de grau que li dóna accés
al programa, si encara no tenen el títol en fer la matrícula. Això permet entrar als estudiants que
finalitzen en la convocatòria de setembre (hi ha temps de tancar actes i sol·licitar el títol).
Condicions: l’estudiant ha de signar una declaració conforme sap les condicions (model a N:\Estudis
propis\Plantilles\ Formularis, sol·licituds\Declaració accés sense títol fins 31 d'octubre.doc); no cal
justificació escrita del professor ni expedient acadèmic.
EP: matriculem “sense titulació”, i quan l’estudiant ens lliuri la documentació dins el termini (fins
31/10), li modificarem el requisit d’accés de la matrícula.
Estudis amb matrícula entre octubre i gener:
L’estudiant a qui manquin pocs crèdits (màxim 40) per obtenir el seu títol de grau, pot sol·licitar per
escrit l’accés al màster, acompanyant una autorització escrita del coordinador. Si es resol
favorablement, se li farà la matrícula sense validesa acadèmica (“sense titulació”), i l’estudiant podrà
presentar el seu títol fins al 31 de març de l’any en curs perquè la matrícula esdevingui amb plena
validesa acadèmica. Si no el presenta, només podrà optar a un certificat. Condicions: l’estudiant ha de
signar una declaració conforme sap les condicions (model a N:\Estudis propis\Plantilles\ Formularis,
sol·licituds\Declaració accés sense títol fins 31 de març.doc); i ha d’adjuntar a la matrícula una
justificació escrita del professor i una còpia del seu expedient acadèmic de grau mostrant que li falten
menys de 40 crèdits per acabar la carrera.
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I.3.5. Comissió d’Investigació
Acord 18/2010, de 22 de juny, pel qual s'acorda aprovar les següents convocatòries pròpies de premis,
estades i ajuts de la UAB: Convocatòria de Premis a l’Excel·lència Investigadora (PREI2010), IV Convocatòria
d’Estades de Recerca Postdoctorals de la UAB per a Departaments i Instituts Propis, Convocatòria d’Estades de
Curta Durada per a l’any 2010 pels becaris de les Convocatòries PIF, Convocatòria d’Ajuts per a l’Organització
de Congressos i Reunions Científiques de la UAB per a l’any 2010 (ORG2010), Ajuts a la Publicació d’Actes de
Congressos i Reunions Científiques realitzats durant els anys 2009 i 2010 (ACT2010), que tot seguit es
transcriuen:

CONVOCATÒRIA DE PREMIS A L’EXCEL∙LÈNCIA INVESTIGADORA (PREI2010)
La Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb la seva voluntat de consolidar‐se com una de les universitat
capdavanteres en recerca, vol reconèixer l’activitat de publicació de major qualitat que hagin realitzat els seus
investigadors al llarg de l’any 2009.
1. Objecte
Premiar i reconèixer les dues millors contribucions científiques realitzades per investigadors de la UAB, en cada un
dels àmbits del coneixement:
‐ Ciències
‐ Ciències socials
‐ Humanitats
‐ Salut
‐ Tecnologia
2. Nombre de Premis
Es premiaran dues contribucions per àmbit acadèmic.
3. Dotació econòmica i reconeixement
L’autor o autora de cada una de les 10 obres premiades rebrà un premi de 6.000€ (sis mil euros) i un Diploma
Acreditatiu.
4. Sol∙licitants
És requisit inexcusable que el firmant de l’obra que la presenti als PREI2010 sigui, en l’actualitat, membre del PDI
de la UAB.
Cada investigador podrà presentar una sola obra publicada al llarg de l’any 2009.
5. Requisits de l’obra presentada
Es podrà presentar qualsevol treball de recerca publicat de manera efectiva, sigui quina sigui la seva tipologia
(llibre, capítol de llibre, article) i el seu format de publicació (paper o electrònic)
L’obra presentada podrà ser en coautoria.
6. Sol∙licitud
Els sol∙licitants hauran d’omplir d’imprès de sol∙licitud del Vicerectorat d’investigació que es pot aconseguir a
l’adreça: http://www.recerca.uab.es/convocatories/docs/Sol.licitudPREI10.pdf
La documentació que s’haurà de presentar, juntament a l’imprès de sol∙licitud, serà la següent:
a) un exemplar de l’obra candidata,
b) breu escrit (màxim 500 paraules) on destaqui els mèrits d’excel∙lència i els indicadors de qualitat que, al
seu parer, té l’obra presentada.
7. Calendari de recepció de sol∙licituds
El període per recepció de sol∙licituds serà del 23 de juny al 5 de juliol de 2010.
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8. Criteris i procediment de selecció
La selecció i proposta dels treballs guardonats la faran comissions avaluadores expertes externes a la UAB.
9. Resolució
La Comissió d’Investigació preveu resoldre aquesta convocatòria durant el mes de setembre de 2010.
10. Criteris de publicitat d’adjudicació i difusió
El Vicerector d’Investigació comunicarà als autors la concessió del premi.
El lliurament es realitzarà en un acte públic, presidit per la Rectora.
A la web de la UAB es trobarà també la relació de premiats i els treballs guardonats.

IV Convocatòria d’estades de recerca postdoctorals de la UAB per a departaments i
instituts propis
1. Objecte
És objecte d’aquesta convocatòria, 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), oferir 16 estades
postdoctorals per a la incorporació temporal de personal investigador doctor a departaments i instituts propis de
la Universitat Autònoma de Barcelona.
2. Persones beneficiàries
Poden ser beneficiàries de les estades que són objecte d’aquesta convocatòria les persones sol∙licitants que
compleixin els requisits següents:
a) Estar en possessió d’un títol de doctorat obtingut després de l’1 de juliol de 1999 en una universitat
diferent de la Universitat Autònoma de Barcelona (s’entén com a data d’obtenció del doctorat la data
de lectura i aprovació de la tesi), o bé després de l’1 de juliol de 1998 si, abans del termini
d’acceptació de l’ajut, es justifica que, després d’aquesta data, s’ha estat de baixa maternal, s’ha
tingut a càrrec infants menors de sis anys, o s’ha tingut cura de persones amb discapacitat física,
psíquica o sensorial, o de persones més grans de seixanta‐cinc anys que depenguessin de la persona
beneficiària i que requerissin una dedicació especial.
b) Les persones doctorades per la UAB també en poden ser beneficiàries, en els períodes indicats
anteriorment, si acrediten que han fet una estada postdoctoral en altres universitats o centres de
recerca per un període mínim de dos anys.
c) En cap cas les persones beneficiàries no poden haver estat contractades o becades per la UAB en els
dos anys immediatament anteriors a la data d’aquesta convocatòria.
3. Període i durada
La durada del contracte és d’un any prorrogable per un sol any més, sens perjudici dels supòsits d’interrupcions
previstos a l’apartat 17 d’aquesta convocatòria. La incorporació s’efectuarà durant el primer trimestre de 2011,
amb la formalització del contracte laboral corresponent.
4. Quantia i pagaments
L’import íntegre anual és de 26.719 € bruts anuals (dotació equivalent al Programa de Mobilitat Alianza 4
Universidades). Aquest import es liquidarà en 14 mensualitats.
5. Drets del personal investigador contractat
a) Percebre l’import corresponent i en la forma establerta a l’apartat 4 d’aquesta convocatòria.
b) Obtenir la col∙laboració i el suport necessaris de la Universitat per a desenvolupar amb normalitat les
tasques de recerca.
c) Beneficiar‐se dels drets de la propietat intel∙lectual i industrial derivats de l’activitat de recerca que li
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corresponguin, segons la legislació i la normativa vigents.
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 dels avantatges socials de què gaudeix el personal acadèmic de la UAB.
f) L’acceptació de l’estada pot suposar la participació de la persona adjudicatària en tasques docents de
fins a 60 hores per curs acadèmic.
6. Obligacions del personal investigador contractat
a) Sol∙licitar, si escau, d’acord amb la nacionalitat de la persona beneficiària, els permisos corresponents
que en permetin la contractació laboral en els terminis establerts per la legislació vigent i pel
calendari que s’indica a l’apartat 3 d’aquesta convocatòria.
b) Complir el règim intern i les normatives pròpies de la Universitat Autònoma de Barcelona, així com les
del departament al qual s’incorpori la persona beneficiària.
c) Incorporar‐se al departament o a l’institut en el termini indicat a l’apartat 3 d’aquesta convocatòria.
d) Fer constar, en qualsevol publicitat o publicació, l’adscripció al departament o a l’institut
corresponent de la Universitat Autònoma de Barcelona.
7. Obligacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
a) Formalitzar el contracte laboral a temps complet, d’acord amb la normativa vigent, per un període
d’un any, prorrogable solament un any més.
b) Proporcionar al personal investigador contractat el suport que calgui i facilitar‐li els mitjans o els
equips que siguin necessaris per a desenvolupar amb normalitat la seva activitat, així com garantir‐li
els drets i les prestacions que té el personal de categoria igual o similar.
c) Vetllar pel règim d’incompatibilitats.
d) L’obtenció de l’estada i el desenvolupament del contracte no determinaran cap compromís de la
Universitat pel que fa a la incorporació posterior de la persona adjudicatària a la plantilla de personal.
8. Incompatibilitats del personal investigador contractat
a) La condició de personal investigador contractat d’aquest programa és incompatible amb vinculacions
contractuals o estatutàries que puguin restar exclusivitat a la dedicació a la recerca. En el supòsit
d’incompatibilitat sobrevinguda, la Universitat procedirà a rescindir el contracte del personal
investigador contractat.
b) Podran ser autoritzades les percepcions que procedeixin de tasques docents (cursos, conferències o
ponències) o investigadores (llibres o articles) directament associades amb la recerca duta a terme
per la persona beneficiària, sempre que aquestes tasques tinguin caràcter esporàdic i no habitual.
L’autorització de les percepcions correspon al Vicerectorat d’Investigació.
9. Oferta d’estades
La relació d’estades de personal investigador contractat que s’ofereixen en aquesta convocatòria figuren a l’annex
1 i al web http://www.uab.cat/bequesrecerca .
10. Termini i presentació de sol∙licituds
10.1 El període de presentació de sol∙licituds i de la documentació requerida serà del 15 de juliol de 2010 al 15 de
setembre de 2010.
10.2 L’imprès de sol∙licitud està disponible al web http://www.uab.cat/bequesrecerca . Cal emplenar
completament els camps obligatoris de l’imprès de sol∙licitud, i trametre’l en format electrònic juntament amb els
documents següents:
a) DNI o passaport.
b) Currículum.
c) Còpia del títol oficial de doctor o doctora.
d) Una memòria breu que justifiqui la motivació i la idoneïtat de la persona sol∙licitant per al perfil de la
plaça sol∙licitada.
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e) Dues cartes de referència, com a mínim, que les persones sol∙licitants han d’obtenir i que els signants
han d’enviar a l’adreça postal: Àrea de Gestió de la Recerca. Edifici del Rectorat. Universitat
Autònoma de Barcelona. 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). En aquest cas caldrà que els
emissors de les cartes de referència en comuniquin la tramesa postal, indicant‐hi el nom de la
persona sol∙licitant i la referència de la plaça sol∙licitada, a l’adreça electrònica:
incorporacio.mobilitat.agr@uab.cat.
f) Les persones sol∙licitants poden adjuntar, si així ho volen, una carta d’acceptació d’un grup de recerca
de la UAB.
11. Criteris d’avaluació i selecció
La selecció de les persones candidates serà efectuada pels departaments i instituts propis implicats en la
convocatòria, d’acord amb els criteris següents:
a) Experiència investigadora.
b) Currículum de la persona sol∙licitant.
c) Benefici immediat en la carrera investigadora de la persona candidata, i en la recerca dels departaments o
dels instituts implicats.
12. Òrgan competent per a la resolució
La Comissió d’Investigació de la Universitat Autònoma de Barcelona és l’òrgan competent que duu a terme la
resolució, després de considerar les propostes de resolució trameses pels departaments i instituts propis implicats
en la convocatòria.
13. Resolució de la convocatòria
La data prevista de resolució d’aquesta convocatòria serà durant l’últim trimestre de 2010. El termini legal per
resoldre la convocatòria és de sis mesos comptadors a partir de l’endemà del termini de presentació de
sol∙licituds. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, s’entendrà, per silenci administratiu, que l’ajut
sol∙licitat ha estat desestimat.
14. Publicitat de la resolució
Les resolucions provisional i definitiva, respectivament, es comunicaran a totes les persones candidates
mitjançant un correu electrònic i també es publicaran al web: http://www.uab.cat/bequesrecerca.
15. Acceptació
a) Una vegada feta pública la llista definitiva, les persones candidates que, per ordre de prelació, resultin
seleccionades, rebran, per correu electrònic, la notificació de concessió de l’ajut juntament amb el
document d’acceptació.
b) La persona beneficiària ha de trametre, en el termini màxim de 10 dies naturals a partir de l’endemà de la
comunicació de la concessió, el document d’acceptació i de compromís del compliment de les condicions
generals que es deriven d’aquesta convocatòria, degudament signat.
c) Si les persones beneficiàries de l’ajut no han presentat el document d’acceptació en el termini assenyalat
a l’apartat anterior, s’entendrà que hi renuncien.
d) En cas que la persona beneficiària no tingui el grau de doctor o doctora en el moment de l’acceptació de
l’ajut, la concessió d’aquest quedarà condicionada a la presentació del document en el moment de la
contractació. Si arribat el termini màxim de contractació per a la seva incorporació el 31 de març de 2011,
no s’ha presentat el document, la persona beneficiària quedarà exclosa de la llista definitiva i el seu lloc
l’ocuparà la primera persona candidata de la llista d’espera, i així successivament.
16. Formalització del contracte
Per a formalitzar el contracte, la persona beneficiària ha de presentar a l’Administració de Personal Acadèmic i
Investigador en Formació de la UAB, amb una antelació mínima de 7 dies laborables a la data prevista
d’incorporació, els documents següents:
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a) Una còpia del DNI o del passaport acompanyat del NIE.
b) Una fotocòpia compulsada del títol oficial de doctor o doctora.
c) Una fotocòpia del número de la Seguretat Social (en cas de no disposar d’aquest número, s’ha de
demanar a qualsevol administració de la Tresoreria General de la Seguretat Social).
d) Les dades bancàries.
e) Dues fotografies.
f) En el cas de persones estrangeres no comunitàries, el permís de treball que en permeti la
contractació laboral. Les persones que no disposin d’aquest document es poden posar en contacte
amb l’International Welcome Point de la UAB (international.welcome.point@uab.cat) per tal de
tramitar‐hi la documentació corresponent.
17. Interrupcions
17.1 Les suspensions per maternitat, adopció o acolliment preadoptiu o permanent de menors de sis anys seran
pel mateix període que les que estan establertes legalment per a aquests casos.
17.2 D’acord amb la normativa vigent, el contracte es perllongarà per la mateixa durada per la qual hagi estat
suspès, pels motius expressats a l’apartat anterior.
18. Substitucions
18.1 Les baixes que es produeixin per renúncia o altres causes entre el personal investigador contractat podran
ser cobertes per les persones de la llista de reserva si es produeixen en el termini màxim de 3 mesos, des de la
incorporació de la primera persona investigadora contractada.
18.2 El període transcorregut entre la data de la primera incorporació i la incorporació de la persona substituta és
irrecuperable.
18.3 Es podrà sol∙licitar, per causes justificades, un ajornament de la incorporació, d’un màxim de tres mesos.
19. Al∙legacions
En el termini de deu dies naturals, a comptar de l’endemà de fer‐se pública la relació definitiva de les persones
candidates seleccionades, les persones interessades podran presentar, al Registre General de la UAB (planta baixa
de l’Edifici del Rectorat), adreçades al Vicerectorat d’Investigació, les al∙legacions que considerin oportunes.
Contra les resolucions adoptades en resposta a les al∙legacions presentades, les persones interessades podran
interposar un recurs d’alçada al Rectorat, 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.
20. 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 d’adjudicació de les estades.
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, el dret d’accés, rectificació i cancel∙lació de les seves dades.
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ANNEX 1
RELACIÓ D'ESTADES CONVOCADES
Departament / Institut
Bioquímica i Biologia Molecular
Química
Física
Ciència Animal i dels Aliments
Biologia Cel∙lular, Fisiologia i Immunologia

Prehistòria
Economia i Història Econòmica
Geografia

Filologia Espanyola
Sociologia

Periodisme i Ciències de la Comunicació
Arquitectura de Computadors i Sistemes
Operatius
Sanitat i Anatomia Animals
Matemàtiques
Institut de Biotecnologia i de Biomedicina

Institut de Neurociències

Perfil
Bioquímica i biologia molecular
Química
Línies de recerca de les unitats del Departament de Física
Ciència animal i dels aliments
Fisiologia
Biologia cel∙lular
Immunologia
Prehistòria
Anàlisi econòmica
Mobilitat, transport i territori
Recerca en àrees de muntanya i paisatge
Geografia econòmica
Observatori de la urbanització
Mètodes i aplicacions en teledetecció i sistemes
d’informació geogràfica
Conservació, etnoecologia i canvi global
Geografia i gènere
Població
Aigua, territori i sostenibilitat
Migracions
Recursos costaners i paisatge
Turisme i dinàmiques socioterritorials en àrees rurals
Filologia hispànica
Treball
Educació
Gènere
Migracions
Cultura
Periodisme i ciències de la comunicació amb capacitat de gestió de
recerca empírica, teòrica i aplicada
Computació d’altes prestacions
Sanitat animal
Anatomia i anatomia patològica comparades
Matemàtiques
Bioinformàtica
Biologia cel∙lular
Biologia molecular
Biologia molecular teòrica
Bioquímica
Citogenètica
Genètica
Immunologia
Microbiologia
Neuroquímica
Investigació en neurociència
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CONVOCATÒRIA D’ESTADES DE CURTA DURADA FORA DE CATALUNYA PER A L’ANY
2010 PELS BECARIS DE LES CONVOCATÒRIES PIF UAB
1. Objecte
1.1 L’objecte de les borses de viatge és l’atorgament d’ajuts per fer estades temporals fora de Catalunya, per
completar la formació investigadora relacionada amb el projecte de recerca que portin a terme els becaris.
2. Sol∙licitants
2.1 Podran ser beneficiaris aquells becaris en actiu del Programa beques per a personal Investigador en formació
per a departaments, del Programa UAB Projectes, del Programa I3 i de Capítol VI de la Universitat Autònoma de
Barcelona (PIF).
2.2 Els beneficiaris de les beques predoctorals d’aquest programa podran fer estades temporals fora de Catalunya
amb l’objecte de completar la seva formació investigadora relacionada amb el projecte de recerca que portin a
terme, amb l’autorització prèvia del director de tesi i del director del departament/centre al que estigui adscrit.
3. Condicions
Queden explícitament exclosos d’aquesta convocatòria els viatges que tinguin com a finalitat la participació o
l’assistència a congressos, reunions o simposis científics, tecnològics i humanístics, i també els cursos de caire
formatiu o docent. No es podrà gaudir de l’estada en períodes d’interrupció de la beca o posteriorment a produir‐
se’n la baixa o la renúncia.
Només es podrà sol∙licitar un ajut per convocatòria.
4. Durada
La durada de l’estada temporal fora de Catalunya serà, com a mínim, de tres setmanes i, com a màxim, de dotze
setmanes, comptadors des del dia d’inici fins al dia final de l’estada al centre que s’iniciïn abans del dia 31 de
desembre del 2010.
5. Import
5.1 Els ajuts es concretaran en l’abonament parcial de les despeses originades:
a) Import del bitllet en tarifa econòmica.
b) Despeses d’estada: 27€ per dia
6. Sol∙licitud
Els sol∙licitants hauran d’omplir d’imprès de sol∙licitud del Vicerectorat d'Investigació que es pot aconseguir a
l’adreça: http://www.recerca.uab.es/convocatories/docs/iestpif2010.doc
La documentació que s’haurà de presentar serà la següent:
a) el currículum vitae,
b) l’acceptació del centre que ha d’acollir el becari,
c) un informe del Director del Treball sobre d’interès de l’estada,
d) factura proforma o pressupost del bitllet del viatge.
7. Criteris de Priorització
El pressupost destinat a aquesta convocatòria és de 250.000€. En el cas que l’import de les sol∙licituds superin la
disponibilitat pressupostària, es prioritzaran les sol∙licituds d’aquells candidats que estiguin més a la vora de la
finalització de la seva beca.
8. Termini per presentar les sol∙licituds
Les sol∙licituds es podran presentar des del 30 de juny de 2010 al dia 28 de juliol de 2010 als Registres de la UAB.

_____________________________________________________
45

BOUAB Núm. 75

Juny del 2010

9. Òrgan competent per a la resolució
La Comissió d’Investigació de la universitat.
10. Termini de resolució
El termini legal per resoldre és de sis mesos comptadors a partir de l’endemà del termini de presentació de
sol∙licituds. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci l’ajut
sol∙licitat.
11. Forma de justificació
11.1 El sol∙licitant haurà de presentar, en el termini màxim d’un mes, un cop fet el desplaçament, un informe del
treball dut a terme i dels resultats obtinguts, així com un certificat del centre de destinació en el qual es deixi
constància de les dates d’inici i d’acabament de l’estada al centre i els justificants originals de les despeses de
desplaçament.
L’imprès normalitzat es pot aconseguir a l’adreça:
http://www.recerca.uab.es/convocatories/docs/ProcedimentestadesbecarisPIFUAB.doc
11.2 Exhaurit aquest termini, el Vicerectorat podrà revocar l’ajut concedit per a la realització de l’estada.
12. Recursos
Contra les resolucions d’aquesta convocatòria, que no esgoten la via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs d’alçada davant l’Excma. i Magfca. Rector de la UAB, en el termini d’un mes, a comptar
des del dia següent de la seva publicació, de conformitat amb el que preveu l’article 115 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.

CONVOCATÒRIA D'AJUTS PER A L’ORGANITZACIÓ DE CONGRESSOS I REUNIONS
CIENTÍFIQUES DE LA UAB PER A L’ANY 2010 (ORG2010)
1. Objectius
La Universitat estima necessari contribuir a l’organització de reunions científiques i congressos per part del seu
personal acadèmic, tot estimulant que aquestes activitats tinguin lloc dins dels campus de la UAB.
2. Destinataris de l’ajut
PDI i estudiants de Postgrau de la UAB (recolzats per l’entitat responsable dels estudis de postgrau).
3. Import de l’ajut
La quantitat disponible per a aquesta convocatòria és de 75.000€, i l’import de l’ajut serà, com a màxim, de
3.000€ per a cada sol∙licitud.
4. Requisits de les sol∙licituds
• Que es tracti d’activitats que tinguin lloc entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2010.
• Que el sol∙licitant pertanyi al comitè organitzador de l’esdeveniment.
• Que l’activitat es realitzi en qualsevol seu del Campus de la UAB.
• Que es tracti d’una activitat de caire internacional
• Que estigui cofinançat, com a mínim, per una altra institució o entitat.
5. Documentació que cal presentar
• Documentació acreditativa de la composició del Comitè Organitzador.
• Documentació oficial sobre dates i lloc de l’activitat.
• Fulletó divulgatiu de l’activitat.
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pot

aconseguir

a

l’adreça:

6. Justificació de l’ajut
En finalitzar l’activitat el sol∙licitant de l’ajut haurà de presentar, en el termini màxim d’un mes, un informe sobre
la destinació de l’ajut.
7. Termini i lloc de presentació de les sol∙licituds
Les sol∙licituds es podran presentar fins el 15 de novembre de 2010 al Registre General de la UAB (Edifici
Rectorat).
8. Resolució
Totes aquelles sol∙licituds que compleixen els requisits de la convocatòria seran concedides de facto i
presentades, per a la seva ratificació, a l’última sessió de la Comissió d’Investigació de l’any 2010.
El termini legal per resoldre és de sis mesos comptadors a partir de l’endemà del termini de presentació de
sol∙licituds. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci l’ajut
sol∙licitat.
9. Recursos
Contra les resolucions d’aquesta convocatòria, que no esgoten la via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs d’alçada davant l’Excma. i Magfca. Rectora de la UAB, en el termini d’un mes, a comptar
des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació o, si s’escau, des del dia següent de la seva publicació, de
conformitat amb el que preveu l’article 115 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.

AJUTS A LA PUBLICACIÓ D’ACTES DE CONGRESSOS I REUNIONS CIENTÍFIQUES
REALITZATS DURANT ELS ANYS 2009 I 2010 (ACT2010)
Objectius
Amb la concessió d’Ajuts per a la publicació d’actes de congressos i reunions científiques la Universitat Autònoma
de Barcelona vol contribuir a la difusió dels resultats de l’activitat científica derivada d’aquests esdeveniments, en
els que la UAB hi participi com a entitat organitzadora o coorganitzadora, amb el convenciment que aquestes
publicacions constitueixen una valuosa eina per la transferència de coneixement i una important contribució a la
imatge de qualitat i al prestigi acadèmic de la nostra Universitat.
La UAB estableix com a requisit imprescindible per participar en aquesta convocatòria el fet d’aparèixer
reconeguda de forma oficial i explícita a la base de dades de l’ISBN com a entitat editora o coeditora de la
publicació, que hi hagi una presència explícita del logo institucional a la coberta i a la portada del llibre, i que a la
pàgina de crèdits hi figuri la corresponent referència a la UAB.
La quantitat total estimada per aquesta convocatòria és de 50.000 €.
1. Àmbit d’aplicació
Els ajuts atorgats mitjançant aquesta convocatòria tenen per objectiu contribuir al finançament de la publicació
en forma de llibre o llibre electrònic de les actes de congressos i reunions científiques organitzats, o amb la
participació explícita, de la UAB.
2. Sol∙licitants
Professors amb plena capacitat investigadora adscrits a algun departament, institut propi o ens vinculat a la UAB,
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i que siguin membres del consell o comitè organitzador de l’esdeveniment.
3. Requisits
Per tal d’optar a una subvenció d’aquesta convocatòria les sol∙licituds hauran de complir obligatòriament les
condicions següents:
3.1 El congrés o reunió científica s’haurà d’haver realitzat, o s’haurà de realitzar, durant els anys 2009 i 2010.
3.2 El llibre que reculli les actes del congrés o reunió científica haurà de ser editat o coeditat per un departament,
institut propi o ens vinculat a la UAB.
3.3 El llibre haurà de disposar d’un número d’ISBN que identifiqui la UAB com a entitat editora o coeditora del
llibre.
3.4 La sol∙licitud haurà de recollir el compromís d’incloure el logotip de la UAB a la coberta i portada del llibre, així
com una referència a la UAB com a editor o coeditor a la pàgina de crèdits corresponent.
3.5 En la publicació de llibre en paper la impressió mínima haurà de ser de 200 exemplars.
4. Criteris de Valoració
Es valoraran positivament els següents paràmetres:
4.1 Haver obtingut un ajut dins la convocatòria d’ajuts a l’organització de congressos i reunions científiques de la
UAB dels anys 2009 o 2010.
4.2 Que el congrés o reunió científica s’hagi realitzat en alguna instal∙lació o seu de la Universitat Autònoma de
Barcelona.
4.3 Que el congrés o reunió científica presenti un alt nivell de participació internacional, nombrosa participació i
alta qualitat científica dels originals presentats.
4.4 Que les actes estiguin cofinançades, com a mínim, per una altra institució o entitat distinta de la UAB.
4.5 Que les actes vagin a publicar‐se dins la col∙lecció Congressos del Servei de Publicacions de la UAB.
4.6 Que existeix un compromís escrit dels coeditors per oferir el lliure accés del contingut de les actes mitjançant
el DDD del Servei de Biblioteques de la UAB, després de tres anys de publicat el llibre.
5. Quantitat de les subvencions
5.1 La quantitat de la subvenció sol∙licitada no podrà ser superior al 50% del pressupost de publicació de les actes,
degudament documentat, tret dels Congressos realitzats en alguna instal∙lació o seu de la UAB, en els quals la
subvenció podrà arribar al 60%.
5.2 En els congressos organitzats per diverses institucions la subvenció concedida tindrà en compte el grau de
participació de la UAB en l’organització de l’esdeveniment.
5.3 La dotació màxima per publicació en paper serà 2.500 € i per edició electrònica 1.500 €.
6. Documentació que cal presentar
a) Documentació acreditativa de la composició del Comitè Organitzador.
b) Documentació oficial sobre dates i lloc de l’activitat.
c) Fulletó divulgatiu de l’activitat.
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d) Pressupost desglossat dels costos de la publicació, amb indicació del format del llibre, extensió, i
del número d’exemplars previstos, realitzat per l’entitat que faci o vagi a fer la producció del
llibre. En cas que les actes es publiquin a la col∙lecció Congressos de la UAB, el Servei de
Publicacions de la UAB podrà facilitar aquesta documentació a la Comissió d’avaluació.
e) Documentació acreditativa dels ajuts rebuts d’altres institucions o entitats, que vagin destinats a
finançar l’edició de les actes.
f) Imprès
de
sol∙licitud,
que
es
pot
aconseguir
a
l’adreça:
http://www.recerca.uab.es/convocatories/docs/IACT2010.pdf
7. Termini i Lloc de presentació de les sol∙licituds
Les sol∙licituds es podran presentar fins el 15 de novembre de 2010 al Registre General de la UAB (Edifici A)
8. Justificació
Un cop publicades les actes, o en el termini màxim de 6 mesos de la realització del congrés o reunió científica, el
sol∙licitant de l’ajut haurà de presentar un informe documentat sobre la destinació de l’ajut.
9. Resolució
La Comissió d’Investigació, preveu resoldre aquesta convocatòria durant l’últim trimestre del 2010. El termini
legal per resoldre és de sis mesos comptadors a partir de l’endemà del termini de presentació de sol∙licituds.
Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci l’ajut sol∙licitat.
10. Recursos
Contra les resolucions d’aquesta convocatòria, que no esgoten la via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs d’alçada davant l’Excma. i Magfca. Rectora de la UAB, en el termini d’un mes, a comptar
des del dia següent de la seva publicació, de conformitat amb el que preveu l’article 115 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i i del Procediment Administratiu Comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Acord 19/2010, de 22 de juny, pel qual s'acorda informar favorablement de la creació del Centre d’Estudis i
de Recerca “Centre d’Accessibilitat i Intel·ligència Ambiental de Catalunya de la UAB (CAIAC)” i el seu
reglament, i elevar-lo al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Acord 20/2010, de 22 de juny, pel qual s'acorda aprovar la transformació de la Unitat de Garantia de la
Qualitat en Servei Cientificotècnic i el seu reglament, que tot seguit es transcriu:
Reglament de la Unitat de Garantia de la Qualitat
Aquest reglament segueix la Normativa bàsica de serveis de la UAB (acord del Consell de Govern de 9 de juny de 2008) i a les
orientacions sobre els serveis cientificotècnics (acord de la Comissió d’Investigació de 30 de juny de 2009)

Preàmbul
La Unitat de Garantia de Qualitat (UGQ), es va crear l’any 1998 com a resposta a la necessitat d’establir estàndards
de qualitat en l’àmbit de la recerca que es desenvolupa a la UAB.
Inicialment es va dotar la UGQ d’una persona amb un alt nivell d’experiència que va permetre als primers centres
assolir els estàndards de qualitat que asseguraven internament i externament (convenis amb clients externs i
participació en projectes europeus) l’obtenció de dades fiables i la demostració de la competència tècnica. La
demanda creixent per part d’empreses i institucions va fer necessària la incorporació d’una altra persona a la UGQ.
Durant aquests anys, la UGQ ha donat suport i ha establert pautes de treball a molts centres de la UAB implantant
diferents tipus de sistemes de qualitat, amb una visió global però adaptada a les necessitats particulars, la qual
cosa ha permès a aquests centres afrontar certificacions i acreditacions d’organismes oficials com poden ser ENAC
(Entidad Nacional de Acreditación y Calibración), la Generalitat, TECNIO, etc.
Els motius fonamentals de demanda inicial van ser:
•
Participació en projectes europeus que requerien aplicar algun sistema d’assegurament de la qualitat.
•
Requeriments dels clients, externs a la UAB i, cada vegada més, interns.
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Requeriments legals.
Necessitat interna d’aclarir i definir circuits, evitar la duplicació de tasques, treballar ordenadament, amb
qualitat i traçabilitat.
Obtenció de reconeixement i prestigi.

La recerca a la UAB cada vegada més depèn de projectes amb empreses i institucions. D’altra banda, avui en dia
en aquest entorn, ningú no es qüestiona la importància de treballar amb sistemes de qualitat. La UGQ s’ha
professionalitzat defensant els interessos de la UAB i l’ha representat en associacions nacionals i internacionals
especialitzades en qualitat; així ha guanyat el reconeixement de la UAB com a universitat compromesa amb la
qualitat i més enllà de l’àmbit de docència.
Amb la finalitat de reconèixer les tasques que actualment fa la UGQ s'ha elaborat el present Reglament de la Unitat
de Garantia de Qualitat, per definir les funcions, les activitats, els òrgans de govern i el funcionament d'aquest
servei cientificotècnic de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Títol I. Naturalesa, denominació i funcions
Article 1. Denominació i finalitats
1. La Unitat de Garantia de Qualitat de la UAB és un servei cientificotècnic que té com a finalitat donar suport a la
recerca mitjançant l’assessorament, l’auditoria i la inspecció dels centres de la UAB, alhora que ofereix
col·laboracions o prestacions a l’exterior.
2. La UGQ engloba les instal·lacions, els equipaments i els recursos econòmics, organitzatius i humans necessaris
per a la implantació i el seguiment de sistemes de gestió de la qualitat emmarcats en els requisits normatius
següents:

UNE-EN ISO 9001:2008: Gestió de la qualitat requeriments.

Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica, Xarxa IT de TECNIO.

UNE-EN ISO 17025: Requisits generals per a la competència dels laboratoris d’assaig i
calibratge.

UNE-EN ISO 15189: Laboratoris clínics, requisits particulars relatius a la qualitat i a la
competència.

Els principis de Bones Pràctiques de Laboratori (BPL) publicats al Reial decret 1369/2000 de
19 de juliol.
3. La UGQ és a disposició dels centres de la UAB que dediquen tota o part de la seva activitat a la recerca, així com
de les empreses o centres externs, ja siguin públics o privats, o d'altres universitats, sempre que no afecti la seva
dedicació preferent a la UAB.
Article 2. Règim normatiu
1. La UGQ es regeix per aquest reglament, la Normativa bàsica de serveis aprovada per acord del Consell de
Govern de 9 de juny de 2008 i per la resta de la normativa aplicable.
2. En tant que servei cientificotècnic, la UGQ depèn funcionalment del vicerectorat responsable dels serveis
cientificotècnics, i orgànicament de la gerència.
Article 3. Funcions
Són funcions de la UGQ:
a. L’assessorament, la implantació i el seguiment del Programa de Garantia de Qualitat establert per
l’equip de govern.
b. Definir estàndards de qualitat per garantir una sistemàtica de treball comuna i coherent entre els
diferents centres, que compleixi amb els criteris establerts pels diferents models de gestió de la qualitat
aplicables per a cada cas.
c. Dur a terme les tasques relacionades amb la gestió, el seguiment i l’actualització d’aquests sistemes de
gestió de la qualitat de la UAB:
i. L’auditoria i la diagnosi preliminars dels centres per avaluar el grau de compliment de la norma
de referència i fer una programació detallada de les accions recomanades.
ii. L’establiment de reunions periòdiques d’assessoria i seguiment de les accions que se’n deriven.
iii. Oferir un programa de formació en qualitat al personal dels centres.
iv. Mantenir actualitzats els models documentals necessaris per a la implantació efectiva dels
sistemes.
v. Revisar els documents i formularis que deriven de l’adaptació d’aquests models pels centres.
vi. Garantir el control de la documentació i els registres que deriven de la implantació dels sistemes
de gestió.
vii. L’assistència a les reunions del comitè de qualitat dels centres.
viii. L’assistència a auditories externes d’acreditació o certificació de sistemes.
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ix. El desenvolupament de les bases de dades necessàries per a la gestió de les dades que deriven
de la implantació del sistema de qualitat i la gestió de projectes.
Oferir i mantenir el programa d’auditoria interna o d’inspeccions establert a la normativa de referència.
El programa inclou la redacció dels informes d’auditoria, el seguiment de les desviacions detectades i la
seva comunicació a la Direcció.
L'organització de cursos d'aprenentatge en qualitat i les normes de referència per a la comunitat de la
UAB, centres públics externs i empreses privades.
La implementació de noves tecnologies per tal d’ampliar l’oferta de serveis als usuaris.

Article 4. Membres
La UGQ està constituïda per:
a. El director o la directora de la UGQ
b. Personal tècnic i administratiu adscrit a la UGQ
Títol II. Estructura i òrgans de govern
Article 5.
La UGQ de
a.
b.
c.

Òrgans de govern
la UAB es regeix pels òrgans de govern següents:
La Comissió Executiva.
La Comissió de Persones Usuàries.
El director o la directora.

Capítol I. La Comissió Executiva
Article 6. Naturalesa i composició
1. La Comissió Executiva de la UGQ és un òrgan de la UGQ per a la presa de decisions estratègiques sobre el
funcionament del servei i d’orientació i revisió de la seva activitat.
2. Són membres de la Comissió Executiva:
a. El vicerector o la vicerectora responsable dels serveis cientificotècnics o la persona en qui delegui.
b. El responsable gerencial dels serveis cientificotècnics.
c. El director o la directora del servei.
3. La Comissió Executiva es renova en el cas dels membres de representació institucional en funció dels seus
respectius mandats sens perjudici que puguin tornar a ser designats.
Article 7. Funcions
1. Les funcions de la Comissió Executiva són:
a. Elaborar la proposta de Reglament de la UGQ i proposar-ne les modificacions.
b. Avaluar i aprovar la proposta de tarifes de la UGQ, per tal que siguin presentades per a la seva
aprovació al Consell Social de la UAB.
c. Avaluar i aprovar la memòria anual de la UGQ que reculli el balanç econòmic d’activitats generades al
Servei (ingressos i despeses), així com aprovar el pressupost per a l’any següent.
d. Avaluar i discutir les propostes d’ampliació de personal i equipaments del servei.
e. Discutir i aprovar l’establiment de complements retributius entre el personal de la UGQ a partir de la
consecució de fites i de noves responsabilitats.
f. Avaluar i aprovar l’informe anual sobre la qualitat del servei al personal usuari.
2. La Comissió Executiva es reuneix en sessió ordinària amb una periodicitat com a mínim anual.
Capítol II. La Comissió d’Usuaris
Article 8. Naturalesa i composició
1. La Comissió d’Usuaris és un òrgan consultiu nomenat per la Comissió Executiva per avaluar periòdicament les
activitats del servei.
2. Són membres de la Comissió d’Usuaris:
a. El director o la directora de la UGQ.
b. Un mínim de cinc investigadors i investigadores del conjunt de responsables científics (Investigadors
principals), o persones en les quals deleguin, dels grups de recerca de la UAB que siguin usuaris
regulars de la UGQ o que n'hagin fet ús en el darrer any (que hagin produït el major volum de
facturació en el darrer any).
3. Les persones membres de la Comissió d’Usuaris representants dels grups de recerca usuaris del servei es
renoven anualment en funció dels usuaris i les usuàries de l’any en curs o anterior, sens perjudici que puguin
resultar reelegides.
Article 9. Funcions
1. Són funcions de la Comissió d’Usuaris:
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a.
b.
c.

El seguiment de les activitats del servei.
L’elaboració de l’informe anual sobre la qualitat del servei al personal usuari.
Avaluar periòdicament les activitats del Servei, informar del grau de satisfacció del client intern i fer
propostes de millora.
d. Són funcions de la Comissió d’Usuaris fer el seguiment i l’avaluació de les activitats del Servei així
com garantir el control de qualitat.
2. Les reunions de la Comissió d’Usuaris tenen una periodicitat anual i les convoca el director o la directora de la
UGQ.
Capítol III. El director o la directora del Servei
Article 10. Nomenament
1. El rector o la rectora de la UAB nomena el director o la directora de la UGQ, a proposta de la Comissió Executiva,
per un període de tres anys renovables.
2. El director o la directora de la UGQ és la persona directament responsable de les activitats del Servei, de la
gestió dels recursos econòmics, dels materials i humans del Servei, i del compliment d’aquest Reglament.
Article 11. Funcions
Les funcions del director o de la directora de la UGQ són:
a. Organitzar i gestionar el Servei. Portar a terme la direcció de les activitats i serveis de la UGQ, d’acord
amb les orientacions de la Comissió Executiva.
b. Elaborar la memòria anual del Servei que reculli el balanç econòmic d’activitats generades al Servei
(ingressos i despeses).
c. Actuar com a secretari/ària de la Comissió Executiva.
d. Vetllar pel compliment del Reglament de la UGQ i tota altra normativa que li sigui aplicable.
e. Representar el Servei davant les autoritats, i davant de la comunitat universitària en general.
f. Exercir la direcció funcional del personal adscrit a la UGQ.
g. Executar els plans d’inversions en infraestructures i equipament, així com elaborar la proposta de
distribució del pressupost.
h. Informar la Comissió Executiva dels assumptes d'ordre intern, de les activitats i de la situació
econòmica de la UGQ.
i. Vetllar per la correcta prestació dels diferents serveis al personal usuari i pel manteniment dels aparells
en òptim estat per ser utilitzats.
j. Resoldre els casos de conflicte entre el personal usuari i el servei, així com qualsevol altra incidència
que es pugui produir en el funcionament del servei.
k. Promoure la realització de tot tipus d’activitats concordants amb la finalitat de la UGQ.
Títol III. Personal del Servei
Article 12. Personal adscrit
1. El personal de la UGQ, atenent la naturalesa de les seves activitats, està format per:
a. Personal d’administració i serveis (PAS), tècnic o administratiu, d’acord amb la plantilla que es
reconegui i/o assigni a la UGQ (Capítol I).
b. Personal tècnic en règim de beca o ajut específic, concedit per l’administració autonòmica, de l’Estat o
d’altres institucions.
c. Altre personal contractat seguint el procediment habitual de contractació de la UAB.
2. El director o la directora del Servei designa els responsables tècnics de la UGQ, amb la finalitat d’organitzar i
gestionar l’execució de les seves activitats, segons les necessitats organitzatives que presenti el Servei a cada
moment.
3. Són funcions dels responsables tècnics de la UGQ:
a. L’organització i la gestió tècnica del Servei.
b. Garantir l’operativitat tècnica de la infraestructura i l’equipament del Servei.
c. Vetllar per la correcta prestació dels diferents serveis als usuaris i les usuàries.
d. La supervisió tècnica del personal tècnic adscrit al Servei.
e. L’elaboració d’informes i documentació de caire tècnic i econòmic.
Títol IV. Règim econòmic
Article 13. Pressupost
La UGQ disposa dels recursos econòmics i dels materials següents:
a. El pressupost assignat anualment per la UAB per subvencionar el diferencial entre el cost dels serveis
prestats internament a la comunitat UAB i les tarifes aplicades per aquests serveis.
b. Les aportacions de la UAB en forma de locals, infraestructures i dotació de personal.
c. Els ingressos generats per les activitats de la UGQ, per aplicació de les tarifes dels seus serveis.
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Les subvencions i els ajuts que la UGQ pugui obtenir d'administracions públiques o ens privats.

Article 14. Tipus de serveis
Als efectes d’establiment de tarifes, la UGQ distingeix els tipus de serveis següents:
a. Vegeu l’Annex 1.
Article 15. Tarifes
Aquestes tarifes s’apliquen d’acord amb la normativa vigent establerta pels serveis.
Disposicions finals
Primera. Entrada en vigor
Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà que l’aprovi el Consell de Govern o la Comissió del Consell de Govern
que tingui delegada aquesta competència.
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Acord 21/2010, de 22 de juny, pel qual s'acorda aprovar la creació del laboratori de prestació de serveis
“Serveis i Projectes Estratègics en Psicologia” (SIPEP).
Acord 22/2010, de 22 de juny, pel qual s'acorda aprovar, per delegació del Consell de Govern, els
reglaments dels següents serveis cientificotècnics: Laboratori d’Informació Geogràfica i de Teledetecció (LIGIT),
Servei de Difracció de Raigs X (SDRX), Servei d’Anàlisi Química (SAQ), Servei de Ressonància Magnètica
Nuclear (SeRMN), Servei de Granges i Camps Experimentals (SGCE) i Servei d’Estabulari (SE), que tot seguit es
transcriuen:
Reglament del Laboratori d'Informació Geogràfica i de Teledetecció (LIGIT)
Adaptat a la nova Normativa bàsica de serveis de la UAB (acord del Consell de Govern del 9 de juny de 2008) i a les orientacions
sobre els serveis cientificotècnics (acord de la Comissió d’Investigació de 30 de juny de 2009)

Preàmbul
El Laboratori d’Informació Geogràfica i de Teledetecció, LIGIT, va néixer l’any 1987 com un servei intern del
Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, com a resultat de les necessitats de recerca i
docència d’aquest Departament amb relació al tractament digital de la informació geogràfica.
En els anys següents l’especialització i l’alt nivell de dotació en equipament informàtic específic per a sistemes
d’informació geogràfica, cartografia automàtica i teledetecció van fer d’aquest Laboratori una unitat de suport a la
recerca i la docència, dedicada íntegrament al maneig digital d’informació geogràfica, d’especial interès i utilitat per
al conjunt de la comunitat universitària i del públic en general, més enllà de l’àmbit estricte del Departament de
Geografia.
L'any 1994, en reconeixement d'aquesta funció, el LIGIT es va constituir com a servei de suport a la recerca (S2)
per l’acord de la Junta de Govern de la UAB de 20 d’octubre de 1994, que establí la classificació dels serveis de la
Universitat Autònoma de Barcelona, segons la normativa específica sobre centres de recerca i serveis aprovada per
la Junta de Govern de la UAB el 28 de febrer de 1990 i posteriors modificacions aprovades per la Junta de Govern
de la UAB.
Segons aquesta normativa, i d’acord amb els articles 145 i 146 dels Estatuts de la UAB vigents a l'època, el LIGIT
es dotà del corresponent reglament, que la Junta de Govern de la UAB aprovà el 28 de setembre de 1995.
L'aprovació de la nova Normativa bàsica de serveis de la UAB per acord del Consell de Govern del 9 de juny de
2008, desenvolupada posteriorment per mitjà de les Orientacions generals per adaptar els reglaments dels serveis
cientificotècnics a la nova normativa bàsica, aprovades per la Comissió d’Investigació el 30 de juny del 2009, fan
necessària l'elaboració d'un nou reglament, adaptat a aquesta nova normativa bàsica dels serveis, que substitueixi
l'anterior reglament del LIGIT vigent des de 1995.
Amb aquesta finalitat, doncs, s'ha elaborat el present Reglament del Laboratori d’Informació Geogràfica i de
Teledetecció, LIGIT, pel qual es regeixen les funcions, les activitats, els òrgans de govern i el funcionament
d'aquest servei cientificotècnic de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Títol I. Naturalesa, denominació i funcions
Article 1. Denominació i finalitats
El Laboratori d’Informació Geogràfica i de Teledetecció (LIGIT) és un servei cientificotècnic de la Universitat
Autònoma de Barcelona, especialitzat en el maneig d’informació geoespacial, per tal de donar suport al conjunt de
la comunitat universitària i de la societat en general, en relació amb els mètodes i tècniques de producció,
representació i tractament digital de la informació geogràfica.
Article 2. Règim normatiu
1.- El LIGIT té estatut de servei cientificotècnic, d’acord amb la tipologia establerta a l’article 2 de la Normativa
bàsica de serveis de la UAB, aprovada per acord del Consell de Govern de 9 de juny de 2008, i com a tal es
regeix pel que disposa el Capítol III d’aquesta Normativa.
2.- En tant que servei cientificotècnic, el LIGIT depèn funcionalment del vicerectorat responsable dels serveis
cientificotècnics i, orgànicament, de la Gerència.
Article 3. Funcions
Són funcions del LIGIT:
a. El suport a la recerca desenvolupada per investigadors o investigadores individuals, equips de recerca,
departaments, instituts, serveis o altres unitats de la UAB, en les seves necessitats de creació,
utilització i tractament digital d’informació geogràfica.
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El suport a l’activitat general de departaments, facultats, escoles, instituts, serveis o altres unitats de la
UAB, en les seves necessitats de producció, tractament i reproducció d’informació geogràfica.
La formació especialitzada i/o continuada en l’àmbit de les tecnologies de la informació geoespacial.
El suport instrumental o metodològic, amb caràcter subsidiari, a la docència impartida pels
departaments, facultats, escoles o instituts de la UAB amb relació als ensenyaments de les diferents
titulacions que bé presentin necessitats de maneig d’informació geogràfica o bé, més particularment,
incloguin com a matèria específica d’ensenyament els mitjans, els mètodes i les tècniques de producció
i tractament digital d’informació geogràfica.
L’assessorament i la prestació de serveis a institucions i usuaris públics o privats per al
desenvolupament de sistemes i serveis d’informació geoespacial.
La difusió del valor de la informació geogràfica i la divulgació de les tecnologies per al maneig
d’aquesta informació.
La innovació en l’àmbit de les tecnologies de la informació geoespacial i la implementació de noves
tecnologies per ampliar i millorar el ventall de serveis a les persones usuàries.

Article 4. Domini científic
Atenent el seu caràcter de servei especialitzat en el maneig d’informació geoespacial, el domini científic i tecnològic
d’actuació del LIGIT comprèn preferentment els camps següents:
a. La producció de dades geoespacials, cartogràfiques o altres tipus de dades georeferenciades, de caire
general, temàtic o de síntesi, per mitjà de procediments digitals.
b. El disseny i la implementació de sistemes d’informació geogràfica.
c. Els mètodes de representació i de tractament de la informació geogràfica.
d. L’anàlisi, cartogràfica i espacial, però també estadística o matemàtica, de la informació geogràfica.
e. La producció de documents cartogràfics convencionals a partir de registres digitals.
f. El disseny i la implementació de programari específic.
g. El disseny i la implementació de serveis d’informació geoespacial.
Títol II. Estructura i òrgans de govern
Article 5. Òrgans de govern
El LIGIT de la UAB es regeix pels òrgans de govern següents:
I. La Comissió Executiva
II. La Comissió d’Usuaris
III. El director o la directora
Capítol I. La Comissió Executiva
Article 6. Naturalesa i composició
1. La Comissió Executiva del LIGIT és un òrgan del LIGIT per a la presa de decisions estratègiques sobre el
funcionament del servei i d’orientació i revisió de la seva activitat.
2. Són membres de la Comissió Executiva:
a. El vicerector o la vicerectora responsable dels serveis cientificotècnics o la persona en qui delegui.
b. La persona responsable gerencial dels serveis cientificotècnics.
c. El director o la directora del Servei.
d. Dues persones investigadores acadèmiques expertes en el domini científic i tecnològic propi del LIGIT,
una que pertany a l’àmbit de coneixements de ciències humanes i socials i l’altra a l’àmbit de ciències
experimentals i tecnologies, designades entre els grups de recerca d’usuaris i usuàries del Servei.
3. L’ampliació o la modificació de la composició de la Comissió Executiva pel que fa al nombre de persones
investigadores acadèmiques expertes, fins a un màxim de tres, s’efectua per acord de la mateixa Comissió
Executiva, que requereix una majoria de dos terços dels seus membres.
4. La Comissió Executiva es renova en el cas dels membres de representació institucional en funció dels seus
respectius mandats, i en el cas de les persones investigadores acadèmiques expertes cada tres anys, sens
perjudici que puguin tornar a ser designades.
Article 7. Funcions
1. Les funcions de la Comissió Executiva són:
a. Elaborar la proposta de Reglament del LIGIT i proposar-ne les modificacions.
b. Proposar al rector o la rectora el nomenament del director o la directora del LIGIT.
c. Avaluar i aprovar la proposta de tarifes del LIGIT, per presentar-les al Consell Social de la UAB perquè
les aprovi.
d. Avaluar i aprovar la memòria anual del LIGIT, amb el balanç econòmic de les activitats del Servei
(ingressos i despeses), i aprovar el pressupost per a l’any següent.
e. Avaluar i aprovar les normes d’utilització del Servei per part dels usuaris.
f. Avaluar i discutir les propostes d’ampliació de personal i equipaments del Servei.
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g. Avaluar i discutir les propostes de noves línies d’activitat del Servei i revisar-ne les existents.
2. La Comissió Executiva és reuneix en sessió ordinària amb una periodicitat com a mínim anual.
Capítol II. La Comissió d’usuaris:
Article 8. Naturalesa i composició
1. La Comissió d’Usuaris és un òrgan consultiu nomenat per la Comissió Executiva per avaluar periòdicament les
activitats del Servei.
2. Són membres de la Comissió d’Usuaris
a. El director o la directora del LIGIT.
b. Les persones responsables tècniques del LIGIT.
c. Un mínim de cinc persones responsables científiques (investigadors/ores principals), o persones en les
quals deleguin, dels grups de recerca de la UAB que siguin persones usuàries regulars del LIGIT o que
n'hagin fet ús en el darrer any.
3. Les persones membres de la Comissió d’Usuaris representants dels grups de persones de recerca usuàries del
Servei es renoven anualment en funció dels usuaris i les usuàries de l’any en curs o anterior, sens perjudici que
puguin resultar reelegides.
Article 9. Funcions
1. Són funcions de la Comissió de Persones Usuàries:
a. El seguiment de les activitats del Servei
b. L’elaboració de l’informe anual sobre la qualitat del servei als usuaris i les usuàries.
c. L’elaboració de propostes de millora dels serveis, d'incorporació de nous serveis i/o equips, i de
desenvolupament de noves activitats de suport a la recerca.
d. Són funcions de la Comissió d’Usuaris fer el seguiment i l’avaluació de les activitats del Servei així
com garantir el control de qualitat.
2. Les reunions de la Comissió d’Usuaris tindran una periodicitat anual i seran convocades pel director o per la
directora del LIGIT.
Capítol III. El director o la directora del Servei
Article 10. Nomenament
1. El rector o la rectora de la UAB nomena el director o la directora del LIGIT a proposta de la Comissió Executiva,
per un període de tres anys renovables.
2. El director o la directora del LIGIT és la persona directament responsable de les activitats del Servei, de la gestió
dels recursos econòmics, materials i humans del Servei, i del compliment d’aquest Reglament.
Article 11. Funcions
Les funcions del director o la directora del LIGIT són:
a. Organitzar i gestionar el Servei. Portar a terme la direcció de les activitats i serveis del LIGIT, d’acord
amb les orientacions de la Comissió Executiva.
b. Elaborar la memòria anual del Servei.
c. Actuar com a secretari/ària de la Comissió Executiva.
d. Vetllar pel compliment del Reglament del LIGIT i tota altra normativa que li sigui aplicable.
e. Representar el Servei davant les autoritats acadèmiques, i davant de la comunitat universitària en
general.
f. Exercir la direcció funcional del personal adscrit al LIGIT.
g. Executar els plans d’inversions en infraestructures i equipament, així com elaborar la proposta de
distribució del pressupost.
h. Informar la Comissió Executiva dels assumptes d'ordre intern, de les activitats i de la situació
econòmica del LIGIT.
i. Vetllar per la correcta prestació dels diferents serveis al personal usuari i pel manteniment dels aparells
en òptim estat per ser utilitzats.
j. Resoldre els casos de conflicte entre les persones usuàries i el Servei, així com qualsevol altra
incidència que es pugui produir en el funcionament del Servei.
k. Promoure la realització de tot tipus d’activitats concordants amb la finalitat del LIGIT.
Títol III. Personal del Servei
Article 12. Personal adscrit
El personal del LIGIT, atenent la naturalesa de les seves activitats, està format per:
a. Personal d’administració i serveis (PAS), tècnic o administratiu, d’acord amb la plantilla que es
reconegui i/o assigni al LIGIT (capítol I).
b. Professorat i altre personal investigador de la UAB vinculat a les activitats del LIGIT.
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Personal tècnic en règim de beca o ajut específic, concedit per l’administració autonòmica, de l’Estat o
altres institucions.
d. Altre personal contractat seguint el procediment habitual de contractació de la UAB.
1. El director o la directora del Servei designa el personal responsable tècnic del LIGIT amb la finalitat d’organitzar
i gestionar l’execució de les activitats del Servei, segons les necessitats organitzatives que presenti el Servei a
cada moment.
2. Són funcions dels responsables tècnics del LIGIT:
a. L’organització i la gestió tècnica del Servei.
b. Garantir l’operativitat tècnica de la infraestructura i equipament del servei.
c. Vetllar per la correcta prestació dels diferents serveis als usuaris.
d. La supervisió tècnica del personal tècnic adscrit al Servei.
e. L’elaboració d’informes i documentació de caire tècnic i econòmic.
Títol IV. Règim econòmic
Article 13. Pressupost
El LIGIT ha de disposar dels recursos econòmics i materials següents:
a. El pressupost assignat anualment per la UAB per subvencionar el diferencial entre el cost dels serveis
prestats internament a la comunitat UAB i les tarifes aplicades per aquests serveis.
b. Les aportacions de la UAB en forma de locals, infraestructures i dotació de personal.
c. Els ingressos generats per les activitats del LIGIT, per l’aplicació de les tarifes dels seus serveis.
d. Les subvencions i els ajuts que el LIGIT pugui obtenir d'administracions públiques o ens privats.
Article 14. Tipus de serveis
A l’efecte d’establir tarifes, el LIGIT distingirà els tipus de serveis següents:
a. Utilització d’equips i infraestructures per part del personal usuari en règim d’autoservei, sense
aportació de treball específic per part del LIGIT. La unitat de facturació serà el temps d’utilització i el
tipus d’equipament.
b. Realització de tasques específiques a càrrec del personal del LIGIT.
c. Serveis de reproducció i similars, que s’han de facturar per unitat produïda segons els diferents tipus
de formats i mitjans de reproducció.
d. Distribució de dades o productes elaborats pel LIGIT, que s’han de facturar per article o producte
distribuït.
Article 15. Tarifes
Les tarifes del Servei s’apliquen d’acord amb la normativa establerta vigent per als serveis.
Disposicions finals
Primera. Entrada en vigor
Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà que l’aprovi el Consell de Govern o la Comissió del Consell de Govern
que tingui delegada aquesta competència.
Segona. Derogació del reglament anterior
L'entrada en vigor del present Reglament deixa sense efectes l’anterior reglament del LIGIT, aprovat el 28 de
setembre de 1995.
Reglament del Servei de Difracció de Raigs X (SDRX)
PREÀMBUL
El Servei de Difracció de Raigs X (SDRX) es va crear l’any 1990 amb la finalitat de resoldre estructures
cristal·lines. En la dècada dels vuitanta, aquesta tasca comportava una gran dificultat per a la comunitat
científica, a causa de la manca d’equipaments necessaris per a desenvolupar-la. Així, doncs, es va produir una
situació de col·lapse tant a Catalunya com a la resta de l’Estat espanyol.
L’inici pràctic del SDRX es va produir el mateix any amb l’arribada a la UAB d’un difractòmetre automàtic de
monocristall finançat per la Generalitat de Catalunya i el Ministeri d’Educació i Ciència.
L’any 1994, va arribar un difractòmetre automàtic de pols que va ampliar enormement les possibilitats del
SDRX, ja que va permetre fer mesures de difracció de raigs X de pols, orientades principalment a identificar
fases cristal·lines. La incorporació d’aquest equipament va canviar completament la dinàmica de treball del
Servei i va propiciar un augment important d’usuaris.
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El SDRX va ser reconegut com a servei de suport a la recerca de tipus S2 i el seu reglament va ser aprovat per
acord de la Junta de Govern de la UAB de 28 de setembre de 1995.
Una altra fita important va ser l’arribada, l’any 2002, d’un nou difractòmetre de monocristall amb detector
d’àrea que permet fer els registres de difracció de raigs X de monocristall deu vegades més ràpid que
l’equipament inicial.
L’aprovació de la nova Normativa bàsica de serveis de la UAB per acord del Consell de Govern de 9 de juny de
2008, desenvolupada posteriorment per mitjà de les Orientacions generals per adaptar els reglaments dels serveis
cientificotècnics a la nova normativa bàsica, aprovades per la Comissió d’Investigació el 30 de juny del 2009, fan
necessari elaborar un nou reglament del Servei, adaptat a aquesta nova normativa.
Títol I. Naturalesa, denominació i funcions
Article 1. Denominació i finalitats
El SDRX és un servei cientificotècnic de la UAB que engloba les instal·lacions, els equipaments i els recursos
econòmics organitzatius i humans necessaris per a donar suport científic i tecnològic en el camp de la difracció
de raigs X. Aquest servei està a disposició dels diversos departaments i instituts de la UAB, així com de
departaments d’altres universitats o centres públics externs i empreses privades.
Article 2. Funcions
El Servei de Difracció de Raigs X té les funcions següents:
a) Dur a terme mesures de difracció de raigs X sobre cristalls.
b) Organitzar els recursos informàtics relacionats amb el tractament de dades cristal·logràfiques.
c) Adquirir, mantenir i, eventualment, millorar o substituir els equipaments necessaris per a dur a terme el
servei als usuaris.
d) Distribuir entre els usuaris autoritzats el temps disponible per als diversos equipaments del SDRX.
e) Organitzar cursos d’aprenentatge que permetin als usuaris rebre l’autorització corresponent per a fer ús, en
règim d’autoservei, de les instal·lacions i l’equipament del Servei.
f) Concedir o denegar l’autorització necessària per a utilitzar cada equipament en règim d’autoservei,
comprovant prèviament el nivell de coneixements de la persona sol·licitant.
g) Fer recerca en noves tecnologies per tal d’ampliar l’oferta de serveis per al personal investigador.
h) Donar suport a la docència en aquelles matèries que ho requereixin.
Article 3. Membres
El SDRX ha de disposar del personal tècnic i administratiu necessari per a desenvolupar les seves tasques.
Títol II. Estructura. Òrgans de govern
Article 4. Òrgans del SDRX
1. El SDRX depèn funcionalment del vicerectorat responsable dels serveis cientificotècnics de la Universitat
Autònoma de Barcelona i orgànicament de la Gerència.
2. Són òrgans del SDRX els següents:
a) la Comissió Executiva,
b) la Comissió d’Usuaris,
c) la Direcció Científica,
d) la Direcció Tècnica.
Capítol I. La Comissió Executiva
Article 5. Naturalesa i composició
1. La Comissió Executiva és un òrgan del SDRX que s’encarrega de prendre decisions vinculants de cara al bon
funcionament del Servei, pel que fa a la sol·licitud de projectes, el personal i la infraestructura, i que té per
funció encaminar l’evolució del Servei al llarg del temps.
2. Són membres de la Comissió Executiva:
a) el vicerector o vicerectora responsable dels serveis cientificotècnics, que la presideix, o la persona a la qual
delegui les seves funcions;
b) el responsable gerencial dels serveis cientificotècnics;
c) el director o directora científic del Servei;
d) el director o directora tècnic del Servei;
e) un màxim de tres investigadors acadèmics experts en el camp de la difracció de raigs X, designats pel
vicerector o vicerectora responsable dels serveis cientificotècnics.
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Article 6. Funcions
Són funcions de la Comissió Executiva:
a) Decidir les qüestions d’ordre intern que afectin el funcionament del Servei.
b) Decidir la distribució dels recursos i les noves inversions.
c) Elevar la proposta de nou director o directora científic al Rectorat de la Universitat.
d) Avaluar i aprovar la memòria anual del Servei.
e) Elaborar el Reglament del Servei i proposar-ne les modificacions.
Article 7. Reunions
La Comissió Executiva, convocada pel director o directora científic, en nom del vicerector o vicerectora
responsable dels serveis cientificotècnics, s’ha de reunir en sessió ordinària almenys un cop l’any i en sessió
extraordinària quan ho sol·licitin dos terços dels membres de la Comissió.
Capítol II. La Direcció Científica
Article 8. Nomenament
El director o directora científic del SDRX és nomenat pel rector o rectora a proposta de la Comissió Executiva.
Article 9. Funcions
Són funcions del director o directora científic:
a) Representar el Servei davant dels òrgans de govern de la Universitat.
b) Informar la Comissió Executiva dels assumptes d’ordre intern i de les activitats del Servei.
c) Convocar la Comissió Executiva almenys un cop l’any, en nom del vicerector o vicerectora responsable dels
serveis cientificotècnics.
Capítol III. La Direcció Tècnica
Article 10. Nomenament
El director o directora tècnic del SDRX s’ha de contractar seguint el procediment habitual de contractació del
personal laboral de la Universitat.
Article 11. Funcions
Són funcions del director o directora tècnic:
a) Vetllar pel bon funcionament del Servei i per una prestació correcta dels serveis a les persones usuàries.
b) Executar els acords de la Comissió Executiva que fan referència al funcionament del Servei.
c) Portar la gestió tècnica i administrativa del Servei.
d) Organitzar la feina del personal del Servei.
Article 12. Suplència
El director o directora tècnic assumeix les funcions del director o directora científic quan aquest és absent o les
hi delega.
Capítol IV. La Comissió d’Usuaris
Article 13. Naturalesa i composició
1. La Comissió d’Usuaris és un òrgan consultiu designat per la Comissió Executiva.
2. Són membres de la Comissió d’Usuaris:
a) el director o directora científic del Servei,
b) el director o directora tècnic del Servei,
c) un mínim de cinc investigadors i investigadores del conjunt de responsables científics (investigadors
principals), o les persones a les quals aquests deleguin la funció; tots han de pertànyer a grups de recerca de
la UAB o de l’Esfera que siguin usuaris regulars del SDRX o que n’hagin fet ús en el darrer any.
Article 14. Funcions
Són funcions de la Comissió d’Usuaris fer el seguiment i l’avaluació de les activitats del Servei, elaborar la
memòria anual i garantir el control de qualitat.
Article 15. Reunions
Les reunions de la Comissió d’Usuaris han de ser convocades pel director o directora científic del Servei.
Títol III. Règim econòmic
Article 16. Finançament
El SDRX es finança mitjançant l’assignació anual dels pressupostos de la UAB i per l’activitat pròpia del Servei.
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Article 17. Tarifes
Part del finançament del Servei prové de l’aplicació de tarifes als usuaris. Les tarifes del Servei s’apliquen
d’acord amb la normativa establerta vigent per als serveis.
Disposició final
Aquest reglament entra en vigor l’endemà de ser aprovat pel Consell de Govern o per la Comissió del Consell de
Govern que tingui delegada aquesta competència.
Reglament del Servei d'Anàlisi Química (SAQ)
Preàmbul
El Servei d’Anàlisi Química, SAQ, va néixer l’any 1990 com un servei intern del Departament de Química de la
Universitat Autònoma de Barcelona, com a resultat de les necessitats de recerca d’aquest Departament.
L'any 1994, el SAQ es va constituir com a servei de suport a la recerca (S2) per l’acord de la Junta de Govern de la
UAB de 20 d’octubre de 1994, que establí la classificació dels serveis de la Universitat Autònoma de Barcelona,
segons la normativa específica sobre centres de recerca i serveis aprovada per la Junta de Govern de la UAB el 28
de febrer de 1990 i posteriors modificacions aprovades per la Junta de Govern de la UAB.
Segons aquesta normativa, i d’acord amb els articles 145 i 146 dels Estatuts de la UAB llavors vigents, el SAQ es
dotà del corresponent reglament, que la Junta de Govern de la UAB va aprovar el 28 de setembre de 1995.
L'aprovació de la nova Normativa bàsica de serveis de la UAB per acord del Consell de Govern del 9 de juny de
2008, desenvolupada posteriorment per mitjà de les Orientacions generals per adaptar els reglaments dels serveis
cientificotècnics a la nova normativa bàsica, aprovades per la Comissió d’Investigació el 30 de juny del 2009, fan
necessària l'elaboració d'un nou reglament, adaptat a aquesta nova normativa bàsica dels serveis, que substitueixi
l'anterior reglament del SAQ vigent des de 1995.
Amb aquesta finalitat, doncs, s'ha elaborat el present Reglament del Servei d’Anàlisi Química, SAQ, pel qual es
regeixen les funcions, les activitats, els òrgans de govern i el funcionament d'aquest servei cientificotècnic de la
Universitat Autònoma de Barcelona.
Títol I. Definició i funcions
Article 1. Definició
El Servei d'Anàlisi Química (SAQ) és un servei cientificotècnic de la UAB que està a disposició de la comunitat
científica de la UAB i del Parc de Recerca de la UAB (PRUAB). També pot dur a terme treballs per a altres
institucions públiques o privades.
Article 2. Finalitats
El SAQ té com a finalitat principal donar suport a la recerca mitjançant la utilització de la instrumentació
analítica amb la qual estigui dotat. El Servei pot col·laborar amb iniciatives docents del professorat dels
departaments de la UAB.
Article 3. Normativa
El SAQ es regeix per aquest reglament, la Normativa bàsica de serveis aprovada el 4 de juny de 2008 i la
resta de normativa aplicable i depèn del vicerectorat responsable dels serveis cientificotècnics de la UAB.
Article 4. Personal
El SAQ ha de disposar del personal tècnic i administratiu necessari per desenvolupar les seves tasques.
Article 5. Membres
Són membres del SAQ:
a) el director o la directora científic/a
b) la director o la directora tècnic/a
c) el personal tècnic i administratiu adscrit
Títol II. Estructura. Òrgans de govern, gestió i consultius
Article 6.Òrgans
Els òrgans de funcionament són:
a) la Comissió Executiva
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b) la Direcció Científica
c) la Direcció Tècnica
d) la Comissió d’Usuaris
Capítol I. La Comissió Executiva
Article 7. Naturalesa i composició
La Comissió Executiva és l’òrgan de govern del SAQ responsable de la presa de decisions estratègiques.
Són membres de la Comissió Executiva:
a) el vicerector o la vicerectora responsable dels serveis cientificotècnics, que la presideix, o la persona a
la qual es deleguin les seves funcions
b) la persona responsable gerencial dels serveis cientificotècnics
c) el director o la directora científic/a del Servei
d) el director o la directora tècnic/a del Servei
e) un màxim de tres representants del personal acadèmic experts/es en les àrees cientificotècniques en
les quals s’adscriu el Servei, designats/ades pel vicerector o per la vicerectora responsable dels serveis
cientificotècnics, a proposta raonada de la Direcció Científica. Aquests càrrecs es renoven cada dos
anys.
Article 8. Funcionament
La Comissió Executiva s’ha de reunir en sessió ordinària almenys un cop l’any i en sessió extraordinària quan
ho sol·liciti la majoria dels membres de la Comissió. La convoca el director o la directora científic/a en nom del
vicerector o la vicerectora responsable dels serveis cientificotècnics, amb una antelació mínima d’una setmana
per a les reunions ordinàries i de 48 hores per a les extraordinàries.
Article 9. Funcions
Són funcions de la Comissió Executiva prendre les decisions estratègiques del Servei:
a) distribució dels recursos i noves inversions
b) elevar la proposta de nou director o nova directora científic/a al rectorat de la Universitat
c) avaluar i aprovar la memòria anual del Servei
d) presentar una proposta de tarifes del Servei al Consell Social de la UAB per a la seva aprovació
e) proposar les modificacions del reglament del Servei
Capítol II. La Direcció Científica
Article 10. Nomenament
El rector o la rectora nomena el director o la directora científic/a a proposta de la Comissió Executiva.
Article 11. Funcions
Són funcions del director o la directora científic/a:
a) la responsabilitat del funcionament del Servei
b) definir, aprovar i revisar la política de qualitat i els objectius del ervei
c) representar el servei davant dels òrgans de govern de la Universitat
d) informar la Comissió Executiva i la Comissió d’Usuaris dels assumptes d’ordre intern i de les activitats
del Servei
e) convocar la Comissió Executiva almenys un cop l’any
f) convocar la Comissió d’Usuaris almenys un cop l’any
g) prestar assistència científica en les circumstàncies que ho requereixin
h) assessorar en la política científica del Servei
Capítol III. La Direcció Tècnica
Article 12. Nomenament
El rector o la rectora nomena el director o la directora tècnic/a seguint el procediment habitual de contractació
del personal laboral de la Universitat.
Article 13. Funcions
Són funcions del director o la directora tècnic/a:
a) supervisar el correcte funcionament del Servei
b) executar els acords de la Comissió Executiva que fan referència al funcionament del Servei
c) portar la gestió tècnica i administrativa del servei
d) organitzar el treball del personal del servei
e) implantar i mantenir el sistema de gestió de la qualitat al Servei
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Article 14. Suplència
El director o la directora tècnic/a assumeix les funcions del director o la directora científic/a quan és absent/a o
les hi delega.
Capítol IV. La Comissió d’Usuaris
Article 15. Nomenament
La Comissió d’Usuaris és un òrgan consultiu nomenat per la Comissió Executiva.
Són membres de la Comissió d’Usuaris:
a) el director o la directora científic/a del Servei,
b) el director o directora tècnic/a del Servei,
c) un mínim de cinc investigadors o investigadores, o les persones a les quals les persones responsables
científiques deleguin la funció. Totes aquestes persones han de pertànyer a grups de recerca de la UAB
o del PRUAB i han de ser persones usuàries regulars del servei. Aquests càrrecs es renoven cada dos
anys.
Article 16. Funcions
Són funcions de la Comissió d’Usuaris el seguiment i l’avaluació de les activitats del Servei, l’elaboració de la
memòria anual, així com garantir el control de qualitat.
Article 17. Funcionament
La Comissió d’Usuaris s’ha de reunir almenys un cop l’any. La convoca el director o la directora científic/a amb
una antelació mínima d’una setmana.
Títol III. Règim econòmic
Article 18. Tarifes
Les tarifes del Servei s’apliquen d’acord amb la normativa establerta vigent per als serveis.
Disposició final
Aquest reglament entra en vigor l’endemà que l’aprovi el Consell de Govern o la Comissió del Consell de Govern
que tingui delegada aquesta competència.
Reglament del Servei de Ressonància Magnètica Nuclear (SeRMN)
Preàmbul
El Servei de Ressonància Magnètica Nuclear, SeRMN, va néixer l’any 1983 com un servei intern del Departament de
Química de la Universitat Autònoma de Barcelona, com a resultat de les necessitats de recerca i docència d’aquest
Departament.
En els anys següents, el progressiu augment en l’especialització i l’altíssim nivell de dotació en equipament científic
van fer d’aquest laboratori una unitat de suport a la recerca i la docència, dedicada íntegrament a l’adquisició, el
processament, l’anàlisi i la interpretació de dades de RMN, d’especial interès i utilitat per al conjunt de la comunitat
universitària i del públic en general, més enllà de l’àmbit estricte original del Departament de Química.
L'any 1994, en reconeixement d'aquesta funció, el SeRMN es va constituir com a servei de suport a la recerca (S2)
per l’acord de la Junta de Govern de la UAB de 20 d’octubre de 1994, que establí la classificació dels serveis de la
Universitat Autònoma de Barcelona, segons la normativa específica sobre centres de recerca i serveis aprovada per
la Junta de Govern de la UAB el 28 de febrer de 1990 i les posteriors modificacions aprovades per la Junta de
Govern de la UAB.
D’acord amb aquesta normativa, i segons els articles 145 i 146 dels Estatuts de la UAB vigents a l'època, el SeRMN
es dotà del corresponent reglament, que fou aprovat per la Junta de Govern de la UAB el 28 de setembre de 1995.
L'aprovació de la nova Normativa bàsica de serveis de la UAB per acord del Consell de Govern del 9 de juny de
2008, desenvolupada posteriorment per mitjà de les orientacions generals per adaptar els reglaments dels serveis
cientificotècnics a la nova normativa bàsica, aprovades per la Comissió d’Investigació el 30 de juny del 2009, fan
necessària l'elaboració d'un nou reglament, adaptat a aquesta nova normativa bàsica dels serveis, que substitueixi
l'anterior reglament del SeRMN vigent des de 1995.
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Amb aquesta finalitat, doncs, s'ha elaborat el present Reglament del Servei de Ressonància Magnètica Nuclear,
SeRMN, pel qual es regeixen les funcions, activitats, òrgans de govern i funcionament d'aquest servei
cientificotècnic de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Títol I. Naturalesa, composició, funcions
Article 1. Denominació i finalitats
El Servei de Ressonància Magnètica Nuclear (SeRMN) de la UAB és un servei cientificotècnic que engloba les
instal·lacions, els equipaments i els recursos econòmics, organitzatius i humans necessaris per a l'obtenció
d’espectres i imatges de RMN. Aquest servei és a disposició de les persones usuàries dels diversos
departaments i instituts de la UAB, així com de departaments d'altres universitats o centres públics externs i
empreses privades.
Article 2. Funcions
Són funcions del SeRMN de la UAB:
a. La gestió, el manteniment i, eventualment, l’adquisició i la millora o la substitució dels equipaments
necessaris per a dur a terme el servei al personal usuari.
b. L'enregistrament dels experiments de rutina sol·licitats pels usuaris i les usuàries, així com facilitar la
realització d'altres experiments més específics.
c. L'organització de cursos d'aprenentatge necessaris, que permetin a les persones usuàries rebre
l'autorització corresponent per a fer ús, en règim d'autoservei, de les instal·lacions i l’equipament del
servei.
d. La distribució entre el personal usuari autoritzat del temps disponible als diversos equipaments del SeRMN
en règim d'autoservei.
e. La concessió o la denegació a cada persona usuària de l'autorització necessària per utilitzar cada
equipament en règim d'autoservei, amb la comprovació prèvia del seu nivell de coneixements.
f. La divulgació i la implementació de noves tecnologies a fi d’ampliar l’oferta de serveis al personal usuari.
Article 3. Membres
El SeRMN ha de disposar del personal tècnic i administratiu necessari per a desenvolupar les seves tasques.
Títol II. Estructura. Òrgans de funcionament
Article 4. Òrgans
1. El SeRMN depèn funcionalment del vicerectorat responsable dels serveis cientificotècnics i, orgànicament, de
la Gerència.
2. Són òrgans del SeRMN
a. La Comissió Executiva
b. La Comissió d’Usuaris
c. El director o la directora del Servei
d. El director o la directora tècnic/a del Servei
Capítol I. La Comissió Executiva
Article 5. Naturalesa i composició
1. La Comissió Executiva és un òrgan del SeRMN per a la presa de decisions vinculants de cara al bon
funcionament del Servei, per encaminar-ne l’evolució al llarg del temps, i prendre decisions sobre la
sol·licitud de projectes, personal i infraestructura.
2. Són membres de la Comissió Executiva:
a.
El vicerector o la vicerectora responsable dels serveis cientificotècnics o la persona en qui
delegui.
b.
La persona responsable gerencial dels serveis cientificotècnics.
c.
El director o la directora del Servei.
d.
Un màxim de tres persones investigadores acadèmiques expertes en les àrees que formen el
SeRMN designades pel vicerector o la vicerectora responsable dels serveis cientificotècnics.
Article 6. Funcions
Les funcions de la Comissió Executiva són:
a. Elaborar la proposta de Reglament del SeRMN i proposar-ne les modificacions.
b. Proposar al rector o la rectora el nomenament del director o la directora del SeRMN.
c. Avaluar i aprovar la proposta de tarifes de SeRMN, per presentar-les al Consell Social de la UAB a fi que les
aprovi.
d. Avaluar i aprovar la memòria anual de SeRMN, amb el balanç econòmic d’activitats generades al Servei
(ingressos i despeses), i aprovar el pressupost per a l’any següent.
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Avaluar i discutir els mecanismes proposats pel director o per la directora del Servei per millorar l'eficàcia
dels béns d'equip disponibles i obtenir-ne el màxim rendiment.
Avaluar i discutir les propostes d’ampliació de personal i equipaments del Servei.

Capítol II. La directora o el director del Servei
Article 7. Nomenament
El rector o la rectora nomena la directora o el director del SeRMN seguint el procediment
contractació del personal de la Universitat.

habitual de

La persona titular de la Direcció és directament responsable del compliment del Reglament del SeRMN, i ha de
rendir comptes de la marxa del Servei a la Comissió Executiva.
Article 8. Funcions
Les funcions del director o la directora del SeRMN són:
a. Organitzar i gestionar el Servei.
b. Elaborar la memòria anual del Servei.
c. Vetllar per la correcta prestació dels diferents serveis a les persones usuàries i pel manteniment dels
aparells en estat òptim per ser utilitzats.
d. Informar a la Comissió Executiva dels mecanismes necessaris per millorar l'eficàcia dels béns d'equip
disponibles i obtenir-ne el màxim rendiment.
e. Informar la Comissió d’Usuaris dels assumptes d'ordre intern, de les activitats i de la situació econòmica del
SeRMN.
f. Resoldre, en casos de conflicte entre les persones usuàries i el Servei, les incidències que es puguin
produir.
Capítol III. Direcció Tècnica
Article 9. Responsables d’àrees
El SeRMN pot tenir un director o una directora tècnic/a membre del PAS.
La seva responsabilitat se centra a donar suport específic al director o la directora sobre les qüestions i
procediments que cal fer en cadascuna de les àrees operatives del SeRMN.
En el cas que el SeRMN només tingui un/a director/a científic/a, aquesta persona assumeix les funcions
especificades a l’article 10.
Article 10. Funcions
Les funcions específiques de la persona titular de la Direcció Tècnica són les següents:
a. Mantenir i actualitzar les llistes dels diversos serveis rutinaris que el personal del SeRMN ofereix a les
persones usuàries.
b. Mantenir i actualitzar un cens de persones usuàries en què s’especifiqui el tipus d’usuari/ària, el tipus de
prestacions, i els equipaments que els usuaris i les usuàries poden manipular en règim d'autoservei.
c. Distribuir les feines entre el personal tècnic associat al SeRMN per garantir-ne l’execució amb el màxim
d’eficiència i rapidesa.
d. Atorgar o denegar la condició d'usuari/ària autoritzat/ada, amb la comprovació prèvia del seu nivell, a les
persones usuàries que desitgin treballar personalment en règim d'autoservei. Caldrà una autorització
específica per a cada equipament.
e. Coordinar i/o impartir els cursets de formació per a nous usuaris que desitgin l'autorització per accedir al
règim d'autoservei.
f. Gestionar entre les persones usuàries autoritzades la distribució del temps dels equipaments disponibles en
règim d'autoservei del SeRMN.
g. Adaptar, implementar i difondre les noves tècniques i metodologies que eventualment puguin ser d'utilitat
per a les persones usuàries.
h. Assessorar les persones usuàries sobre problemes específics que puguin sorgir en el desenvolupament de la
seva feina habitual.
Capítol IV. La Comissió d’Usuaris
Article 11. Naturalesa i funcions
1. La Comissió d’Usuaris és un òrgan consultiu que nomena la Comissió Executiva.
2. Són funcions de la Comissió d’Usuaris el seguiment, tant de les activitats del Servei com de l’elaboració de
l’informe anual.
3. Les reunions les convoca el director o la directora de SeRMN.
4. Són funcions de la Comissió d’Usuaris fer el seguiment i l’avaluació de les activitats del Servei així com
garantir el control de qualitat.
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Article 12. Membres
Són membres de la Comissió d’Usuaris:
a. El director o la directora del SeRMN
b. El director/a tècnic/a del SeRMN
c. La Comissió d’Usuaris està constituïda per un mínim de cinc membres addicionals, entre una representació
de responsables científics i científiques (personal investigador principal), o persones en les quals deleguin,
dels grups de recerca de la UAB que siguin usuaris i usuàries regulars del SeRMN o que n'hagin fet ús en el
darrer any. La seva composició l’aprova la Comissió Executiva i es fa pública a través de la pàgina web del
SeRMN
Títol III. Règim econòmic
Article 13. Pressupost
El SeRMN disposa del pressupost assignat anualment per la UAB.
Article 14. Tarifes
Les tarifes del Servei s’apliquen d’acord amb la normativa establerta vigent per als serveis.
Disposició final
Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà que l’aprovi el Consell de Govern o la Comissió del Consell de
Govern que tingui delegada aquesta competència.

Reglament del Servei de Granges i Camps Experimentals (SGCE)
PREÀMBUL
L’any 1985, amb l'arribada dels primers animals, es crearen les Granges Experimentals de la Facultat de
Veterinària, amb el Llibre d'Explotació 227-AM (DARP, 1987).
El 29 de gener de 1998, per acord de Junta de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona, es va
constituir el Servei de Granges i Camps Experimentals de la UAB, fusionant les Granges Experimentals amb els
Camps Experimentals de la Facultat de Ciències, convertint-se així en un S1.
Des del 7 de març de 2001, el Servei ha estat catalogat oficialment per la Generalitat com a Centre de Cria,
Subministrador i Usuari d'Animals d'Experimentació (B-9900042).
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El Servei de Granges i Camps Experimentals és una unitat de suport a la docència i a la recerca realitzades pels
diferents departaments i instituts de la Universitat Autònoma de Barcelona, que requereixen d’assaigs
experimentals amb animals i vegetals. Es poden realitzar estudis amb animals en condicions de granja i amb
objectius productius, o en condicions d'experimentació biomèdica, i també amb vegetals, tant en condicions
d'experimentació com en camps de conreu per a pastures i farratges.
Està obert a la prestació de serveis a entitats externes a la Universitat Autònoma de Barcelona, i s'ubica al seu
Campus Universitari, a Bellaterra.
Títol I. Naturalesa, composició, funcions
Article 1. Denominació i finalitats
El Servei de Granges i Camps Experimentals (SGCE) de la UAB és un servei cientifico-tècnic, que engloba les
instal·lacions, els equipaments i els recursos econòmics, organitzatius i humans necessaris per donar suport
tant a la docència com a la recerca en estudis amb animals i vegetals, així com col·laborar en el manteniment
del paisatge ‘agrari’ i biodiversitat de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Aquest servei està a disposició de les persones usuàries dels diversos departaments i instituts de la UAB, així
com de departaments d'altres universitats o centres públics externs i empreses privades.
Article 2. Funcions
Són funcions del SGCE de la UAB:
a) Gestionar el manteniment dels animals vius, garantint-ne l'allotjament i la manutenció
b) Gestionar els espais de terra de cultiu i camps experimentals
c) Gestionar l'adquisició de productes, animals i matèries primeres i la sortida de productes
d) Proporcionar la mà d'obra necessària per la cura, l'alimentació i la neteja dels animals allotjats al Servei i
per a treballar els camps
e) Totes aquelles altres que, dintre del seu àmbit d'activitats, ajudin a assolir les finalitats que la UAB fixa en
l'article 6 dels seus Estatuts, de garantir i donar suport a la docència i a la recerca
Article 3. Infraestructures
El SGCE s'ubica a les instal·lacions agropecuàries del costat de la Facultat de Veterinària de la UAB, als camps
de cultiu distribuïts per tot el campus universitari de la UAB i a l'àrea destinada als camps experimentals
Article 4. Personal
El SGCE compta amb els recursos humans que formen part de les dotacions de personal d'administració i
serveis que la UAB hi té assignades, el personal que la Facultat de Veterinària o altres centres hi puguin
adscriure i el que es pugui contractar amb finançament extern.
Títol II. Estructura. Òrgans de govern
Article 5. Òrgans
El SGCE dependrà funcionalment del vicerectorat responsable dels serveis cientificotècnics i, orgànicament, de
la Gerència. Són òrgans del SGCE (vegeu l’organigrama annex):
a) La Comissió Executiva
b) La Comissió d'Usuaris
c) El Director/a Tècnic del Servei
d) Director/a Científic del servei
Capítol I. La Comissió Executiva
Article 6. Naturalesa i composició
La Comissió Executiva és l’òrgan del SGCE responsable de prendre les decisions estratègiques del servei
(compres d’equipament, ampliacions, orientació, etc).
La Comissió Executiva està formada per:
e.
El/La Vicerector/a responsable dels serveis cientificotècnics o la persona en qui delegui.
f.
El/La responsable gerencial dels serveis cientificotècnics.
g.
El/La Director/a Tècnic del Servei.
h.
El/La Director/a Científic del Servei.
i.
Un/a Delegat/da de Docència que representi les facultats que realitzin docència al Servei.
j.
Quatre membres del personal acadèmic (pdi) experts en les àrees cientificotècniques en les que
s’adscriu el servei, proposats pels Directors/es del servei i designats pel Vicerector/a responsable de
serveis cientificotècnics.
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Article 7. Funcions
Les funcions de la Comissió Executiva són:
b) Mantenir el reglament del SGCE actualitzat d’acord amb les normatives de la UAB.
c) Proposar al Rector/a el nomenament del Director/a Científic del SGCE.
d) Avaluar i aprovar la proposta de tarifes de l’SGCE, per presentar-les al Consell Social de la UAB per a la
seva aprovació.
e) Avaluar i aprovar la memòria d’activitats anual de l’SGCE, les normatives de funcionament, i les decisions
estratègiques que es considerin necessàries per al correcte funcionament del SGCE.
Capítol II. La Comissió d’Usuaris
Article 8. Naturalesa i composició
La Comissió d'Usuaris és un òrgan consultiu nomenat per la Comissió Executiva, que es reunirà com a mínim un
cop l’any i serà convocada pel Director/a Científic del SGCE.
Són membres de la comissió d’usuaris:
a) el Director/a Científic del SGCE
b) el Degà de la Facultat de Veterinària, o en qui delegui.
c) el Degà de la Facultat de Biociències, o en qui delegui.
d) quatre representants dels usuaris de l'àrea de coneixement de Producció Animal, escollits entre tots els
professors i les professores que en formin part.
e) dos representants dels usuaris d'altres àrees de coneixement amb docència a la Facultat de Veterinària,
escollits entre tots els professors i les professores que en formin part.
f) dos representants dels usuaris de la Facultat de Biociències, escollits entre tots els professors i les
professores que en formin part.
g) dos alumnes designats, respectivament, pels Consells d'Estudiants de Veterinària i de Biociències.
Article 9. Funcions
Són funcions de la Comissió d’Usuaris el seguiment i l’avaluació de les activitats del Servei, l’el·laboració de
l’informe anual que elevarà a la Comissió executiva, així com garantir el control de qualitat.
Capítol III. El/La Director/a Tècnic
Article 10. Nomenament i funcions
El Director/a Tècnic serà nomenat pel Rector/a seguint el procediment habitual de contractació del personal
d'administració i serveis de la Universitat Autònoma de Barcelona. Dependrà, orgànicament, de l'administració
de centre de Veterinària. Les funcions del Director/a Tècnic del SGCE seran la gestió tècnica i administrativa del
Servei
Capítol IV. El/La Director/a Científic
Article 11. Nomenament i funcions
El/La Director/a Científic serà nomenat pel Rector/a, a proposta de la Comissió Executiva, per un període de
tres anys renovables i la seva funció és representar el Servei davant dels òrgans de govern de la Universitat i
davant els òrgans de gestió interna.
Capítol V. Les àrees del Servei
Article 12. Nomenament i funcions dels responsables d’àrees
Els responsables d’Àrea dependran orgànicament del Director/a Tècnic i seran contractats seguint el
procediment habitual de contractació del personal d'administració i serveis de la Universitat Autònoma de
Barcelona.
La seva responsabilitat es centrarà a donar suport específic al Director/a Tècnic sobre les qüestions i
procediments a realitzar en cadascuna de les àrees operatives del SGCE i a complir la normativa vigent.
Les àrees del SGCE són l’àrea de Salut i Benestar Animal i l’àrea de Seguretat i Garantia de Qualitat
TITOL III REGIM ECONÒMIC
Article 13. Tarifes
Les tarifes del Servei s’apliquen d’acord amb la normativa establerta vigent per als serveis.
Article 14. Finançament
El Servei de Granges i Camps Experimentals de la UAB disposarà de recursos provinents de diferents plans de
la UAB i d’altres institucions públiques o privades.
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Disposició final
Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà de ser aprovat pel Consell de Govern o per la Comissió del Consell
de Govern que tingui delegada aquesta competència.
Reglament del Servei d'Estabulari (SE)
Preàmbul
El Servei d’Estabulari, SE, es va crear i es va posar en funcionament el gener de l’any 1980, amb l’objectiu
d’organitzar i gestionar de manera centralitzada tots els recursos materials, econòmics i humans que la UAB
destinava a donar suport físic, instrumental i personal als projectes de docència i de recerca que requerien la
utilització d'animals de laboratori.
Malgrat que inicialment va atendre les necessitats relacionades amb gran varietat d’espècies animals, des
d’insectes, peixos i rèptils fins a aus, gossos i primats, a partir de la posada en funcionament del Servei de Granges
i Camps Experimentals, vinculat a la Facultat de Veterinària, el SE es va especialitzar en els diferents models de
rosegadors: ratolins, rates i hàmsters.
El SE va ser reconegut com a Servei Tècnic General de Suport a la Docència i la Recerca (S1) pels acords de la
Comissió d’Investigació de 29 de setembre de 1994 i de la Junta de Govern de la UAB de 20 d’octubre de 1994,
que establí la classificació dels serveis de la Universitat Autònoma de Barcelona.
D’acord amb els articles 145 i 146 dels Estatuts de la UAB llavors vigents, el SE es dotà del reglament
corresponent, que la Junta de Govern de la UAB va aprovar el 28 de setembre de 1995.
L'aprovació de la nova Normativa bàsica de serveis de la UAB per acord del Consell de Govern del 9 de juny de
2008, desenvolupada posteriorment per mitjà de les Orientacions generals per adaptar els reglaments dels serveis
cientificotècnics a la nova normativa bàsica, aprovades per la Comissió d’Investigació el 30 de juny del 2009, fan
necessària l'elaboració d'un nou reglament, adaptat a aquesta nova normativa bàsica dels serveis, que substitueixi
el reglament anterior del SE, vigent des de 1995.
Amb aquesta finalitat s'ha elaborat el present Reglament del Servei d’Estabulari, SE, pel qual es regeixen les
funcions, les activitats, els òrgans de govern i el funcionament d'aquest servei cientificotècnic de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
Títol I. Naturalesa, composició i funcions
Article 1. Denominació i finalitats
El Servei d’Estabulari (SE) de la UAB és un servei cientificotècnic que engloba les instal·lacions, els equipaments
i els recursos econòmics, organitzatius i humans necessaris per a l'obtenció, el manteniment i la utilització de
models animals requerits per projectes de recerca i docència. Aquest servei és a disposició de les persones
usuàries dels diversos departaments i instituts de la UAB, així com de departaments d'altres universitats o
centres públics externs i empreses privades.
Article 2. Funcions
Són funcions del SE de la UAB:
a. L'adquisició, el manteniment i, eventualment, la millora o la substitució dels equipaments
necessaris per a dur a terme el servei a les persones usuàries.
b. La distribució entre les persones usuàries autoritzades del temps disponible als diversos
equipaments i espais del SE.
c. L'organització de cursos d'aprenentatge, que permetin a les persones usuàries rebre
l'autorització corresponent per accedir i fer ús de les instal·lacions i l’equipament del Servei.
d. La concessió o la denegació a cada persona usuària de l'autorització necessària per utilitzar
cada equipament o espai de treball, amb la comprovació prèvia del seu nivell de coneixements.
e. La generació i l’emmagatzematge dels registres de l’activitat feta al SE, d’acord amb els
requeriments legals en aquests aspectes.
f. La implementació de noves tecnologies per ampliar i adequar l’oferta de serveis als usuaris.
Article 3. Personal
El SE ha de disposar del personal tècnic i administratiu necessari per a desenvolupar les seves tasques.
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Títol II. Estructura. Òrgans de funcionament
Article 4. Òrgans
1. El SE depèn funcionalment del vicerectorat responsable dels serveis cientificotècnics i, orgànicament, de la
Gerència.
2. Són òrgans del SE:
a. La Comissió Executiva
b. La Comissió d’Usuaris
c. El director o la directora del Servei
Capítol I. La Comissió Executiva
Article 5. Naturalesa i composició
La Comissió Executiva és un òrgan del SE per a la presa de decisions vinculants de cara al bon funcionament
del Servei, per a encaminar-ne l’evolució al llarg del temps, i prendre decisions sobre la sol·licitud de projectes,
personal i infraestructura. Són membres de la Comissió Executiva:
a. El vicerector o la vicerectora responsable dels serveis cientificotècnics o la persona en qui
delegui.
b. La persona responsable gerencial dels serveis cientificotècnics.
c. El director o la directora del Servei.
d. Un màxim de tres persones investigadores acadèmiques usuàries del SE i expertes en les
activitats pròpies d’aquest Servei, designades pel vicerector o per la vicerectora responsable
dels serveis cientificotècnics.
Article 6. Funcions
Les funcions de la Comissió Executiva són:
a. Elaborar la proposta de Reglament del SE i proposar-ne les modificacions.
b. Proposar, avaluar i aprovar la proposta de tarifes del SE, per presentar-les al Consell Social
de la UAB a fi que les aprovi.
c. Avaluar i aprovar la memòria anual del SE, amb el balanç econòmic d’activitats generades
al Servei (ingressos i despeses), i aprovar el pressupost per a l’any següent.
d. Avaluar i discutir els mecanismes proposats per la Direcció del Servei per millorar l'eficàcia
dels béns d'equip disponibles i obtenir-ne el màxim rendiment.
e. Avaluar i discutir les propostes d’ampliació de personal i equipaments del Servei.
Capítol II. La Comissió d’Usuaris
Article 7. Naturalesa i funcions
1. La Comissió d’Usuaris és un òrgan consultiu nomenat per la Comissió Executiva.
2. Són funcions de la Comissió d’Usuaris el seguiment de les activitats del Servei i l’elaboració de l’informe
anual.
3. Les reunions les convoca el director o la directora del SE.
4. Són funcions de la Comissió d’Usuaris fer el seguiment i l’avaluació de les activitats del Servei així com
garantir el control de qualitat.
Article 8. Membres
Són membres de la Comissió d’Usuaris:
a. El director o la directora del SE
b. Les persones responsables dels àmbits veterinari i administratiu del SE.
c. La Comissió d’Usuaris està constituïda per un mínim de cinc membres, en representació del
personal responsable científic (personal investigador principal), o persones en les quals
deleguin, dels grups de recerca de la UAB que siguin usuaris regulars del SE i que n'hagin fet ús
en el darrer any.
Capítol III. La directora o el director del Servei
Article 9. Nomenament
El rector o la rectora nomena el director o la directora del Servei d’Estabulari seguint el procediment habitual de
contractació del personal de la Universitat.
La persona candidata ha de complir les condicions de titulació i preparació tècnica específica que requereix el
càrrec.
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El director o la directora és la persona responsable directa del compliment del Reglament del SE i ha de rendir
comptes de la marxa del Servei a la Comissió Executiva. El director o la directora informa la Comissió Executiva
dels mecanismes necessaris per millorar l'eficàcia dels recursos humans i dels béns d'equip disponibles i
obtenir-ne el màxim rendiment.
Article 10. Funcions
Les funcions del director o la directora del SE són:
a. Organitzar i gestionar el Servei.
b. Elaborar, amb la col·laboració de la Comissió d’Usuaris, la memòria anual del Servei.
c. Vetllar per la correcta prestació dels diferents serveis als usuaris i pel manteniment dels
aparells en òptim estat per ser utilitzats.
d. Informar la Comissió d’Usuaris dels assumptes d'ordre intern, de les activitats i de la situació
econòmica del SE.
e. Resoldre, en casos de conflicte entre les persones usuàries i el Servei, les incidències que es
puguin produir.
Títol III. Règim econòmic
Article 11. Tarifes
Les tarifes del Servei s’apliquen d’acord amb la normativa establerta vigent per als serveis.
Article 12. Pressupost
El SE ha de disposar del pressupost assignat anualment per la UAB.
Disposició final
Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà que l’aprovi el Consell de Govern o la Comissió del Consell de
Govern que tingui delegada aquesta competència.
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Acord 23/2010, de 22 de juny, pel qual s'acorda aprovar els censos dels següents Centres d’Estudis i de
Recerca: Centre d’Estudis Lope de Vega (PROLOPE), Centre d’Estudis i de Recerca Psicoeducativa i Altres
Dificultats Comunicatives (GISTAL), Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica, Centre
d’Estudis de Recerca i Migracions, Institut de la Comunicació (Incom-Uab), Centre d’Estudis Sociològics sobre la
Vida Quotidiana i el Treball (QUIT), Institut de Dret i Tecnologia (IDT), Centre d’Estudis de Patrimoni
Arqueològic de la Prehistòria (CEPAP), el Centre de Recerca per a l’Educació Científica i Matemàtica (CECRIM),
Institut d’Estudis Internacionals i Interculturals, Planta de Tecnologia dels Aliments (CERPTA).
Acord 24/2010, de 22 de juny, pel qual s'acorda ratificar les actuacions dutes a terme des del vicerectorat
d’investigació en relació amb les altes, baixes i modificacions de grups de recerca de la UAB, que tot seguit es
transcriu:

Acord 25/2010, de 22 de juny, pel qual s'acorda aprovar l’acta de resolució de la comissió delegada de la
Comissió d’Investigació per a l’avaluació de les sol·licituds presentades a la III Convocatòria d’estàncies
postdoctorals d’investigació de l’Alianza 4 Universitats, que tot seguit es transcriu:

_____________________________________________________
71

BOUAB Núm. 75

Juny del 2010

ACTA DE RESOLUCIÓ DE LA COMISSIÓ DELEGADA DE LA COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ PER A
L’AVALUACIÓ DE LES SOL·LICITUDS PRESENTADES A LA III CONVOCATORIA DE ESTANCIAS
POSTDOCTORALES DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID, LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Y LA
UNIVERSITAT POMPEU FABRA

ANNEX
Candidat

Institució Doctorat

HERRAIZ MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER
MINA IBARRA, LEONARDO
ZACCARA, LUCIANO
SIDOROVA, YULIA
GOMEZ BAGGHETUN, ERIK NICOLÁS

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

ESCUDERO GARZAS, JOSE JOAQUIN

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Acord 26/2010, de 22 de juny, pel qual s'acorda ratificar la proposta de repartiment de fons bibliogràfics PPI
de l’any 2010, que tot seguit es transcriu:
Repartiment Fons Bibliogràfics PPI 2010

Referència Ajut

Departament / Biblioteca

RFB2010-01
RFB2010-02
RFB2010-03
RFB2010-04
RFB2010-05
RFB2010-06
RFB2010-07
RFB2010-08
RFB2010-09
RFB2010-10
RFB2010-11/1
RFB2010-11/2
RFB2010-12/1
RFB2010-12/2
RFB2010-13
RFB2010-14
RFB2010-15
RFB2010-16
RFB2010-17
RFB2010-18
RFB2010-19
RFB2010-20
RFB2010-21
RFB2010-22
RFB2010-23
RFB2010-24

Matemàtiques
Química
Física
Geologia
Bioquímica i Biologia Molecular
Biologia Animal, Vegetal i Ecologia
Genètica i Microbiologia
Economia de l'Empresa
Economia Aplicada
Economia i Història Econòmica
Comunicació Audiovisual i Publicitat I
Comunicació Audiovisual i Publicitat II
Mitjans, Comunicació i Cultura
Periodisme i Ciències de la Comunicació
Ciències Morfològiques
Cirurgia
Medicina
Pediatria, Obstetricia, Ginecologia i Medicina Prev.
Didàctica de l'Expresió Musical, Plàstica i Corporal
Didàctica de la Llengua, de la Literatura i C. Socials
Didàctica de la Matemàtica i de les C. Experimentals
Història Moderna i Contemporània
Filologia Catalana
Filologia Espanyola
Filologia Anglesa i Germanística
Filologia Francesa i Romànica

Import
2.920,87
3.031,66
2.105,04
1.480,58
2.485,25
2.248,56
1.911,15
3.837,41
1.709,71
2.500,36
2.076,85
1.178,91
980,25
1.061,94
1.052,52
1.948,92
4.220,15
1.727,34
1.389,93
1.286,69
1.075,18
1.843,17
2.560,79
2.064,75
1.435,25
1.299,28

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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RFB2010-25
RFB2010-26
RFB2010-27
RFB2010-28
RFB2010-29
RFB2010-30
RFB2010-31
RFB2010-32
RFB2010-33
RFB2010-34
RFB2010-35
RFB2010-36
RFB2010-37
RFB2010-38
RFB2010-39
RFB2010-40
RFB2010-41
RFB2010-42
RFB2010-43
RFB2010-44
RFB2010-45
RFB2010-46
RFB2010-47
RFB2010-48
RFB2010-49
RFB2010-50
RFB2010-51
RFB2010-52
RFB2010-53
RFB2010-54
RFB2010-55
RFB2010-56
RFB2010-57
RFB2010-58
RFB2010-59
RFB2010-60
RFB2010-61
RFB2010-62

Geografia
Pedagogia Aplicada
Ciència Política i Dret Públic
Sociologia
Filosofia
Dret Privat
Dret Públic i C. Historicojurídiques
Traducció i Interpretació
Pedagogia Sistemàtica i Social
Enginyeria Química
Psicobiologia i Metodologia C. de la Salut
C. Antiguitat i de L'Edat Mitjana
Psiquiatria i Medicina Legal
Biologia Cel·lular, Fisiologia i Inmunologia
Sanitat i d'Anatomia Animals
Ciència Animals i dels Aliments
Medicina i Cirurgia Animal
Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes
Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia
Enginyeria Electrònica i de Materials
Psicologia de Bàsica Evolutiva i de l'Educació
Antropologia Social i Cultural
Prehistòria
Psicologia Clínica i de la Salut
Psicologia Social
Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius
Microelectrònica i Sistemes Electrònics
Ciències de la computació
Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions
Art i Musicologia
Biblioteca de Ciències
Biblioteca de Veterinaria
Bibliteca de Medicina
Biblioteca de Ciències Socials
Hemeroteca General
Cartoteca Lletres
Biblioteca d'Humanitats
Biblioteca Comunicació i Hemeroteca General

RFB2010-63

Biblioteca de Sabadell

1.873,38
1.772,66
2.303,96
2.183,10
1.024,82
1.591,37
2.563,31
3.212,95
841,01
1.490,65
1.264,03
1.752,52
931,66
2.815,11
1.344,61
1.679,50
1.606,48
951,80
1.012,23
946,76
2.616,19
780,58
523,74
1.198,56
878,78
835,97
725,18
1.160,79
908,99
1.289,21
16.385,04
4.031,75
9.547,45
17.262,34
6.497,74
1.481,31
28.413,00
8.234,33

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.659,34 €

I.3.6. Comissió de Personal Acadèmic
Acord 33/2010, de 17 de juny, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la convocatòria de
concursos de Personal Acadèmic Permanent, que tot seguit es transcriu:
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Convocatòria de concursos de Personal Acadèmic Permanent
Convocatòria cossos docents places campus (Acreditats)
Plaça

Cos

Àrea

1

Professor Titular d’Universitat

Química Analítica

1

Professor Titular d’Universitat

Química Orgànica

1

Professor Titular d’Universitat

Ciència Política i de l’Administració

1

Professor Titular d’Universitat

Psicologia Bàsica

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

B1/121
Professor Titular d’Universitat
1
Química Analítica
Química
Química Analítica I
Química Analítica

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

B2/122
Professor Titular d’Universitat
1
Química Orgànica
Química
Química Orgànica I i Química Orgànica II
Química Orgànica

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

B3/123
Professor Titular d’Universitat
1
Ciència Política i de l’Administració
Ciència Política i Dret Públic
Ciència Política
Ciència Política i de l’Administració

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

B4/124
Professor Titular d’Universitat
1
Psicologia Bàsica
Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació
Motivació i emoció.
Psicologia Bàsica.

Acord 34/2010, de 17 de juny, pel qual es ratifica la composició de les comissions de places de personal
acadèmic permanent aprovades a la Comissió de Personal Acadèmic del dia 6 de maig de 2010, que tot seguit
es transcriu:
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Ratificació de la composició de les comissions de les places de personal acadèmic permanent
aprovades a la Comissió de Personal Acadèmic de 6 de maig de 2010
Cossos docents places campus (Acreditats)

Plaça Cos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2

Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor

Àrea
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular

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

Matemàtica Aplicada
Química Analítica
Química Física
Física Teòrica
Òptica
Ecologia
Antropologia Física
Zoologia
Microbiologia
Fonaments de l’Anàlisi Econòmica
Didàctica de les Ciències Experimentals
Filologia Catalana
Filosofia
Dret Processal
Enginyeria Química
Fisiologia
Anatomia i Anatomia Patològica Comparada
Medicina i Cirurgia Animal
Teoria del Senyal i Comunicacions
Enginyeria de Sistemes i Automàtica
Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial
Història de l’Art
Periodisme

Total de places: 27

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

B1/077
Professor Titular d’Universitat
1
Matemàtica Aplicada
Matemàtiques
Modelització Matemàtica
Matemàtica Aplicada

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
ANGEL CALSINA BALLESTA
LLUÍS ALSEDÀ SOLER

CU
CU

(Matemàtica Aplicada) UAB
(Matemàtica Aplicada) UAB

Membres a proposta del Centre o Escola afectada:
JOAN DE SOLÀ-MORALES RUBIÓ
JOAN SALDAÑA MECA

CU
TU

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

_____________________________________________________
75

BOUAB Núm. 75

Juny del 2010

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

B2/078
Professor Titular d’Universitat
1
Química Analítica
Química
Química Analítica II
Química Analítica

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
JOSÉ MANUEL PINGARRÓN CARRAZÓN
M. DOLORES LUQUE DE CASTRO

CU
CU

(Química Analítica) U. Complutense
(Química Analítica) U. Córdoba

Membres a proposta del Centre o Escola afectada:
JULIAN ALONSO CHAMARRO
ESTEVE FABREGAS MARTINEZ

CU
TU

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

(Química Analítica) UAB
(Química Analítica) UAB

B3/079
Professor Titular d’Universitat
1
Química Física
Química
Química Física II. Química Física Avançada.
Química Física

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
MANUELA RUEDA RUEDA
ANGELA MOLINA GONZALEZ

CU
CU

(Química Física) U. de Sevilla
(Química Física) U. de Murcia

Membres a proposta del Centre o Escola afectada:
JOSEP M. LLUCH LÓPEZ
VICENÇ BRANCHADELL GALLO

CU
CU

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

(Química Física) UAB
(Química Física) UAB

B4/080
Professor Titular d’Universitat
1
Física Teòrica
Física
Física Quàntica I i Física Quàntica II
Física Teòrica.

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
MIGUEL ANGEL MARTIN-DELGADO TU
ARTUR POLLS MARTI
CU

(Física Teòrica) U. Complutense
(Física Atomica Mol i Nucl) U. de Barcelona
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Membres a proposta del Centre o Escola afectada:
ALBERT BRAMON PLANES
EMILI BAGAN CAPELLA

CU
TU

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

(Física Teòrica) UAB
(Física Teòrica) UAB

B5/081
Professor Titular d’Universitat
1
Òptica
Física
Òptica
Òptica

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
FRANCESC PI VILA
RAMON CORBALAN YUSTE

TU
CU

(Òptica) UAB
(Òptica) UAB

Membres a proposta del Centre o Escola afectada:
MARISA PONS BARBA
MARIA CARME TORRENT SERRA

TU
TU

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

(Física Aplicada) U. de Barcelona
() U. Politècnica de Catalunya

B6/082
Professor Titular d’Universitat
1
Ecologia
Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia
Ecologia
Ecologia

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
SANTIAGO MAÑOSA RIFÉ
CRISANTO GÓMEZ LÓPEZ

TU
TU

(Zoologia) U. de Barcelona
(Zoologia) U. de Girona

Membres a proposta del Centre o Escola afectada:
JAVIER RETANA ALUMBREROS
JOSEP PIÑOL PASCUAL

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

CU
TU

(Ecologia) UAB
(Ecologia) UAB

B7/083
Professor Titular d’Universitat
1
Antropologia Física
Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia
Genètica Humana
Antropologia Física
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COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
PEDRO MORAL CASTRILLO
ESTHER ESTEBAN TORNÉ

TU
TU

(Antropologia Física) U. de Barcelona
() U. de Barcelona

Membres a proposta del Centre o Escola afectada:
M. ROSA CABALLÍN FERNÁNDEZ
M. PILAR ALUJA PARIS

CU
TU

(Antropologia Física) UAB
(Antropologia Física) UAB

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

B8/084
Professor Titular d’Universitat
1
Zoologia
Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia
Zoologia
Zoologia

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
SILVIA CRESPO GIMÉNEZ
TOMÁS MUNILLA LEÓN

CU
TU

(Zoologia) UAB
(Zoologia) UAB

Membres a proposta del Centre o Escola afectada:
JOAQUÍN CERDÁ SUREDA
MARINA BLAS ESTEBAN

CT
CU

(Ecologia) CSIC Estació Biològica Doñana
(Zoologia) U. de Barcelona

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

B9/085
Professor Titular d’Universitat
1
Microbiologia
Genètica i Microbiologia
Virologia
Microbiologia

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
ANTONIO VILLAVERDE CORRALES
MONTSERRAT LLAGOSTERA CASAS

CU
CU

(Microbiologia) UAB
(Microbiologia) UAB

Membres a proposta del Centre o Escola afectada:
RAFAEL FRANCO FERNÁNDEZ
JOSÉ PORTUGAL MINGUELA

CU
IC

(Bioquímica i Biologia Molecular) U. de Barcelona
(Bioquímica i Biologia Molecular) CSIC-IBMB
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Referència del Concurs:
Cos al qual pertany la plaça:
N. de places:
Àrea de coneixement:
Departament:
Perfil docent:
Perfil investigador:

B10/086
Professor Titular d’Universitat
1
Fonaments de l’Anàlisi Econòmica
Economia i Història Econòmica
Fonaments de l’Anàlisi Econòmica
Fonaments de l’Anàlisi Econòmica

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
JORDI MASSÓ CARRERAS
DAVID PÉREZ CASTRILLO

CU
CU

(Fonaments de l’Anàlisi Econòmica) UAB
(Fonaments de l’Anàlisi Econòmica) UAB

Membres a proposta del Centre o Escola afectada:
ANTONIO MANRESA SÁNCHEZ
GERMÀ BEL QUERALT

CU
CU

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

(Fonaments de l’Anàlisi Econòmica) U. de Barcelona
(Economia Aplicada) U. de Barcelona

B11/087
Professor Titular d’Universitat
1
Didàctica de les Ciències Experimentals
Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals
Didàctica de les Ciències en Educació Primària
Didàctica de les Ciències Experimentals

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
JAVIER BENAYAS DEL ÁLAMO
JOSÉ GUTIÉRREZ PÉREZ

TU
TU

(Ecologia) U. Autònoma de Madrid
(Mètodes d’investigació D.E.) U. de Granada

Membres a proposta del Centre o Escola afectada:
MERCÈ IZQUIERDO AYMERICH
NEUS SANMARTI PUIG

CU
CU

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

(Didàctica CC Experimentals) UAB
(Didàctica CC Experimentals) UAB

B12/088
Professor Titular d’Universitat
1
Filologia Catalana
Filologia Catalana
Història social de la llengua catalana i Llengua catalana estàndard als

mitjans de comunicació.

Perfil investigador:

Filologia Catalana

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
EMILI CASANOVA HERRERO
JOAN MARTI CASTELL

CU
CU

(Filologia Catalana) U. de València
(Filologia Catalana) U. Rovira i Virgili
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Membres a proposta del Centre o Escola afectada:
MILAGROS SEGARRA NEIRA
GEMMA RIGAU OLIVE

TU
CU

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

(Filologia Catalana) UAB
(Filologia Catalana) UAB

B13/089
Professor Titular d’Universitat
1
Filosofia
Filosofia
Filosofia medieval. Pensament filosòfic antic i medieval.
Filosofia

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
CARMEN REVILLA GUZMAN
GONÇAL MAYOS SOLSONA

TU
TU

(Filosofia) U. de Barcelona
(Filosofia) U. de Barcelona

Membres a proposta del Centre o Escola afectada:
JOSEP MANEL UDINA COBO
JESÚS HERNÁNDEZ REYNÉS

TU
TU

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

(Filosofia) UAB
(Filosofia) UAB

B14/090
Professor Titular d’Universitat
1
Dret Processal
Dret Privat
Dret Processal I i Dret Processal II
Dret Processal

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
JOAN PICÓ JUNOY
JOSÉ MARTÍN OSTOS

CU
CU

(Dret Processal) U. Rovira i Virgili
(Dret Processal) U. de Sevilla

Membres a proposta del Centre o Escola afectada:
RAFAEL ARENAS GARCIA
CU
ANTONIO B. SERRANO GONZÁLEZ TU

(Dret Internacional Privat) UAB
(Hª del Dret i de les Institucions) UAB

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

B15/091
Professor Titular d’Universitat
1
Enginyeria Química
Enginyeria Química
Enginyeria Química
Enginyeria Química
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COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
ARTURO CHICA PÉREZ
MARIA JOSÉ MARTÍN SÁNCHEZ

TU
TU

(Enginyeria Química) U. de Córdova
(Enginyeria Química) U. de Girona

Membres a proposta del Centre o Escola afectada:
JAVIER LAFUENTE SANCHO
TERESA VICENT HUGUET

CU
TU

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

(Enginyeria Química) UAB
(Enginyeria Química) UAB

B16/092
Professor Titular d’Universitat
1
Fisiologia
Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia
Fisiologia mèdica. Canvis biològics durant el cicle vital.
Fisiologia

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
JOAN PRAT COROMINAS
JORDI LLORENS BAUSELLS

TU
TU

(Fisiologia) U. de Lleida
(Fisiologia) U. de Barcelona

Membres a proposta del Centre o Escola afectada:
XAVIER NAVARRO ACEBES
LLUIS TORT BARDOLET

CU
CU

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

(Fisiologia) UAB
(Fisiologia) UAB

B17/093
Professor Titular d’Universitat
1
Anatomia i Anatomia Patològica Comparada
Sanitat i Anatomia Animals
Anatomia i Embriologia Veterinàries
Anatomia i Anatomia Patològica Comparada

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
MANEL A. LÓPEZ BÉJAR
JESÚS RUBERTE PARÍS

TU
TU

(Anatomia i Anatomia Patològica Comparada) UAB
(Anatomia i Anatomia Patològica Comparada) UAB

Membres a proposta del Centre o Escola afectada:
FERNANDO LÓPEZ GATIUS
PEDRO L. LORENZO GONZÁLEZ

CU
TU

(Producció Animal) U. de Lleida
(Fisiologia) U. Complutense
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Referència del Concurs:
Cos al qual pertany la plaça:
N. de places:
Àrea de coneixement:
Departament:
Perfil docent:
Perfil investigador:

B19/095
Professor Titular d’Universitat
1
Teoria del Senyal i Comunicacions
Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes
Transmissió per suport físic
Teoria del Senyal i Comunicacions

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
JOAN O’CALLAGHAN CASTELLÀ
M. CONCEPCIÓN SANTOS BLANCO

CU
TU

(Teoria del Senyal i Comunicacions) UPC
(Teoria del Senyal i Comunicacions) UPC

Membres a proposta del Centre o Escola afectada:
IGNASI SERRA PUJOL
RAMON VILANOVA ARBOS

CU
CEU

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

(Enginyeria de Sistemes i Automàtica) UAB
(Enginyeria de Sistemes i Automàtica) UAB

B20/096
Professor Titular d’Universitat
1
Enginyeria de Sistemes i Automàtica
Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes
Sistemes Electrònics de Control
Enginyeria de Sistemes i Automàtica

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
JOSEP VEHÍ CASELLAS
JOAQUIM MELÉNDEZ FRIGOLA

CU
TU

(Enginyeria de Sistemes i Automàtica) U. de Girona
(Enginyeria de Sistemes i Automàtica) U. de Girona

Membres a proposta del Centre o Escola afectada:
IGNASI SERRA PUJOL
RAMON VILANOVA ARBOS

CU
CEU

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

(Enginyeria de Sistemes i Automàtica) UAB
(Enginyeria de Sistemes i Automàtica) UAB

B21/097
Professor Titular d’Universitat
1
Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Microelectrònica i Sistemes Electrònics
Disseny de Sistemes Digitals
Arquitectura i Tecnologia de Computadors

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
CARLES FERRER RAMIS
JORDI AGUILÓ LLOBET

CU
CU

(Arquitectura i Tecnologia de Computadors) UAB
(Arquitectura i Tecnologia de Computadors) UAB
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Membres a proposta del Centre o Escola afectada:
PHILIPPE GODIGNON
JOSÉ MILLÁN GÓMEZ

IC
PI

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

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

B22/098
Professor Titular d’Universitat
2
Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial
Ciències de la Computació
Estructura de Dades. Visió per Computador.
Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
FRANCESC XAVIER ROCA MARVA
ENRIC MARTI GODIA

TU
TU

(CC- Computació I i A.) UAB
(CC- Computació I i A) UAB

Membres a proposta del Centre o Escola afectada:
FRANCISCO PERALES LÓPEZ
TU
JUAN ANTONIO RODRIGUEZ AGUILAR CT

(CC- Computació I i A) U. Illes Balears
(CC- Computació I i A) IIIA-CSIC

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

B23/100
Professor Titular d’Universitat
1
Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial
Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions
Xarxes de Computadors I
Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial

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

TU
CU

(CC- Computació I i A) UAB
(CC- Computació I i A) UAB

Membres a proposta del Centre o Escola afectada:
JUAN A. RODRIGUEZ AGUILAR
LLUIS GODO LACASA

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

CT
PI

(CC- Computació I i A) IIIA-CSIC
(CC- Computació I i A) IIIA-CSIC

B24/101
Professor Titular d’Universitat
1
Història de l’Art
Art i Musicologia
Història de l’Art Medieval
Història de l’Art
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COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
AMADEU SERRA DESFILIS
GISELA RIPOLL LÓPEZ

TU
TU

(Història de l’Art) U. de València
(Arqueologia) U. de Barcelona

Membres a proposta del Centre o Escola afectada:
DANIEL RICO CAMPS
MARIANO CARBONELL BUADES

TU
TU

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

(Història de l’Art) UAB
(Història de l’Art) UAB

B25/102
Professor Titular d’Universitat
1
Periodisme
Mitjans, Comunicació i Cultura
Polítiques de Comunicació
Periodisme

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
MIQUEL DE MORAGAS SPA
JOSEP LLUÍS GÓMEZ MOMPART

CU
CU

(Periodisme) UAB
(Periodisme) U. València

Membres a proposta del Centre o Escola afectada:
JUAN CARLOS MIGUEL DE BUSTO CU
RAMON ZALLO ELGUEZABAL
CU

(Comunicació Audio. i P.) U. del País Basc
(Comunicació Audio. i P.) U. del País Basc

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

B26/103
Professor Titular d’Universitat
1
Periodisme
Periodisme i Ciències de la Comunicació
Teoria i Pràctica de la Redacció Periodística
Periodisme

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
LORENZO VILCHES MANTEROLA
ROSARIO LACALLE ZALDUENDO

CU
CU

(Periodisme) UAB
(Periodisme) UAB

Membres a proposta del Centre o Escola afectada:
JAUME GUILLAMET LLOVERAS
MARIANO CEBRIAN HERREROS

CU
TU

() U. Pompeu Fabra
(Periodisme) U. Complutense
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Convocatòria Personal Acadèmic Permanent plaça campus
Plaça

Categoria

Àrea

1
1

Agregat
Agregat

Organització d’Empreses
Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació

Referència del Concurs:

AL/10/209

Cos al qual pertany la plaça:
N. de places:
Àrea de coneixement:
Departament:
Perfil docent:
Perfil investigador:

Agregat
1
Organització d’Empreses
Economia de l’Empresa
Direcció Estratègica i Política d’Empresa
Organització d’Empreses

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
EMILI GRIFELL TATJÉ
ALEX RIALP CRIADO

CU
TU

(Organització d’Empreses)
(Organització d’Empreses)

UAB
UAB

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
PABLO AROCENA GARRO
EMILIO HUERTAS ARRIBAS

TU
CU

(Organització d’Empreses)
(Organització d’Empreses)

U. Pública de Navarra
U. Pública de Navarra

Referència del Concurs:

AL/10/210

Cos al qual pertany la plaça:
N. de places:
Àrea de coneixement:
Departament:
Perfil docent:
Perfil investigador:

Agregat
1
Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació
Pedagogia Aplicada
Observació sistemàtica i anàlisi de contextos
Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
LUIS MARTIN SOBRADO FERNÁNDEZ CU
MARIA PILAR FIGUERA GAZO
TU

(Met. Inv i Diag. Ed) U. Santiago
(Met. Inv i Diag. Ed) U. Barcelona

Membres a proposta del Centre o Escola afectada:
MARIA ESPINET BLANCH
ROSA MARIA PUJOL VILALLONGA

TU
TU

(Didàctica CC. Experimentals) UAB
(Didàctica CC. Experimentals) UAB
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Convocatòria cossos docents plaça vinculada (UAB – ICS)
Nombre Categoria

Àrea

8
1

Medicina
Radiologia i Medicina Física

Professor titular d’universitat
Professor titular d’universitat

Total places: 9

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

B1/104
Professor titular d’universitat
1
Medicina
Medicina
Endocrinologia i Nutrició
Institut Català de la Salut
Hospital de la Vall d’Hebron

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
ALBERTO DE LEIVA HIDALGO
JOAN GENESCÀ FERRER

CU
TU

(Medicina) UAB
(Medicina) UAB

Membres a proposta del Centre o Escola afectada:
JOAN SOLER RAMON
RAMON GOMIS DE BARBERÀ

TU
TU

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

(Medicina) U. de Barcelona
(Medicina) U. de Barcelona

B2/105
Professor titular d’universitat
1
Medicina
Medicina
Geriatria – Medicina Interna
Institut Català de la Salut
Hospital de la Vall d’Hebron

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
MIQUEL VILARDELL TARRES
JOSEP ANGEL BOSCH GIL

CU
TU

(Medicina) UAB
(Medicina) UAB

Membres a proposta del Centre o Escola afectada:
RAMON PUJOL FARRIOL
JOSÉ MANUEL PORCEL PÉREZ

TU
TU

(Medicina) U. de Barcelona
(Medicina) U. de Lleida

_____________________________________________________
86

BOUAB Núm. 75

Juny del 2010

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

B3/106
Professor titular d’universitat
1
Medicina
Medicina
Pneumologia
Institut Català de la Salut
Hospital de la Vall d’Hebron

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
FERRAN MORELL BROTAD
JOSEP ANGEL BOSCH GIL

TU
TU

(Medicina) UAB
(Medicina) UAB

Membres a proposta del Centre o Escola afectada:
CESAR PICADO VALLES
FEDERICO MANRESA PRESAS

TU
TU

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

(Medicina) U. de Barcelona
(Medicina) U. de Barcelona

B4/107
Professor titular d’universitat
1
Medicina
Medicina
Cardiologia
Institut Català de la Salut
Hospital de la Vall d’Hebron

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
PILAR TORNOS MAS
JUAN CINCA CUSCULLOLA

TU
CU

(Medicina) UAB
(Medicina) UAB

Membres a proposta del Centre o Escola afectada:
JOSEP BRUGADA TERRADELLAS
JAUME BOSCH GENOVER

TU
CU

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

(Medicina) U. de Barcelona
(Medicina) U. de Barcelona

B5/108
Professor titular d’universitat
1
Medicina
Medicina
Medicina Interna – Patologia General
Institut Català de la Salut
Hospital Germans Trias i Pujol

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
EVARISTO FELIU FRASNEDO
JOSEP M. RIBERA SANTASUSANA

CU
TU

(Medicina) UAB
(Medicina) UAB
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Membres a proposta del Centre o Escola afectada:
JOSEP M. GRAU JUNYENT
FRANCESC CARDELLACH LÓPEZ

CU
CU

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

(Medicina) U. de Barcelona
(Medicina) U. de Barcelona

B6/109
Professor titular d’universitat
1
Medicina
Medicina
Pneumologia
Institut Català de la Salut
Hospital Germans Trias i Pujol

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
FERRAN MORELL BROTAD
JOSEP M. RIBERA SANTASUSANA

TU
TU

(Medicina) UAB
(Medicina) UAB

Membres a proposta del Centre o Escola afectada:
CÉSAR PICADO VALLÉS
ANTONIO TORRES MARTÍ

TU
CU

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

(Medicina) U. de Barcelona
(Medicina) U. de Barcelona

B7/110
Professor titular d’universitat
1
Medicina
Medicina
Medicina Interna – Pràctica Clínica
Institut Català de la Salut
Hospital Germans Trias i Pujol

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
FRANCESC CARDELLACH LÓPEZ
JOSEP M. GRAU JUNYENT

CU
CU

(Medicina) U. de Barcelona
(Medicina) U. de Barcelona

Membres a proposta del Centre o Escola afectada:
RAMON ROMERO GONZALEZ
ANGEL OLAZÁBAL ZUDAIRE

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

TU
TU

(Medicina) UAB
(Radiologia i Medicina Física) UAB

B8/111
Professor titular d’universitat
1
Medicina
Medicina
Aparell Digestiu
Institut Català de la Salut
Hospital Germans Trias i Pujol
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COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
VICENTE ARROYO PÉREZ
JAUME BOSCH GENOVER

CU
CU

(Medicina) U. de Barcelona
(Medicina) U. de Barcelona

Membres a proposta del Centre o Escola afectada:
MANUEL MONREAL BOSCH
RAMON ROMERO GONZALEZ

TU
TU

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

(Medicina) UAB
(Medicina) UAB

B9/112
Professor titular d’universitat
1
Radiologia i Medicina Física
Medicina
Radiodiagnòstic
Institut Català de la Salut
Hospital de la Vall d’Hebron

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
MIQUEL VILARDELL TARRES
VICENÇ FONOLLOSA PLA

CU
TU

(Medicina) UAB
(Medicina) UAB

Membres a proposta del Centre o Escola afectada:
ALBERT BIETE SOLA
PEDRO BILBAO ZULAICA

CU
CU

(Radiologia i Medicina Física) U. de Barcelona
(Radiologia i Medicina Física) U. del Pais Basc

Convocatòria cossos docents plaça vinculada (UAB – SANT PAU)

Nombre Categoria

Àrea

1
2

Bioquímica i Biologia Molecular
Medicina

Professor titular d’universitat
Professor titular d’universitat

Total places: 3

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

B1/113
Professor titular d’universitat
1
Bioquímica i Biologia Molecular
Bioquímica i Biologia Molecular
Bioquímica Clínica
Patronat de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Hospital de Sant Pau
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COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
JORGE ORDÓÑEZ LLANOS
ENRIQUE CLARO IZAGUIRRE

CU
CU

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

Membres a proposta del Centre o Escola afectada:
JUAN CARLOS LAGUNA EGEA
JOAN BLASI CABUS

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

CU
CU

(Farmacologia) U. de Barcelona
(Biologia Cel·lular) U. de Barcelona

B2/114
Professor titular d’universitat
1
Medicina
Medicina
Aparell Digestiu

Patronat de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Hospital de Sant Pau

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
JOAN MONES XIOL
JAUME VILASECA MOMPLET

TU
TU

(Medicina) UAB
(Medicina) UAB

Membres a proposta del Centre o Escola afectada:
MIGUEL PEREZ-MATEO REGADERA CU
EDUARDO JAURRIETA MAS
CU

(Medicina) U. Miguel Hernández
(Cirurgia) U. de Barcelona

Referència del Concurs:
B3/115
Cos docent:
Professor titular d’universitat
Nombre de places:
1
Àrea de coneixement:
Medicina
Departament:
Medicina
Especialitat:
Medicina Interna
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
CELESTINO REY-JOLY BARROSO
VICENÇ FONOLLOSA PLA

CU
TU

(Medicina) UAB
(Medicina) UAB

Membres a proposta del Centre o Escola afectada:
TERESA ESTRACH PANELLA
JOSEP BRUGADA TERRADELLAS

CU
TU

(Dermatologia) U. de Barcelona
(Medicina) U. de Barcelona
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Convocatòria cossos docents plaça vinculada (UAB – IMAS)
Nombre Categoria
1
1
1
1
1

Professor
Professor
Professor
Professor
Professor

Àrea
titular
titular
titular
titular
titular

d’universitat
d’universitat
d’universitat
d’universitat
d’universitat

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

Anatomia Patològica
Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu
Medicina
Medicina Preventiva i Salut Pública
Psiquiatria

B1/116
Professor titular d’universitat
1
Anatomia Patològica
Ciències Morfològiques
Anatomia Patològica
Consorci Parc Salut MAR de Barcelona
Hospital del Mar

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
JOSEP LLORETA TRULL
TERESA MARIA RIBALTA FARRES

CU
CU

(Anatomia Patològica) U. Pompeu Fabra
(Anatomia Patològica) U. de Barcelona

Membres a proposta del Centre o Escola afectada:
SERGI SERRANO GIGUERAS
JOSEP M. COROMINAS TORRES

CU
TU

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

(Anatomia Patològica) UAB
(Anatomia Patològica) UAB

B2/117
Professor titular d’universitat
1
Cirurgia
Cirurgia
Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu
Consorci Parc Salut MAR de Barcelona
Hospital del Mar

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
LLUIS GRANDE POSA
JOAN MINGUELLA MARTI

TU
TU

(Cirurgia) UAB
(Cirurgia) UAB

Membres a proposta del Centre o Escola afectada:
JOAN VIÑAS SALAS
EDUARDO JAURRIETA MAS

CU
CU

(Cirurgia) U. de Lleida
(Cirurgia ) U. de Barcelona
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Referència del Concurs:
Cos docent:
Nombre de places:
Àrea de coneixement:
Departament:
Especialitat:
Institució Sanitària:
Destí:

B3/118
Professor titular d’universitat
1
Medicina
Medicina
Endocrinologia i Nutrició
Consorci Parc Salut MAR de Barcelona
Hospital del Mar

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
ALBERTO DE LEIVA HIDALGO
RAMON GOMIS DE BARBARA

CU
TU

(Medicina) UAB
(Medicina) UAB

Membres a proposta del Centre o Escola afectada:
JUAN FRANCISCO ASCASO GIMILIO
JOAN VENDRELL ORTEGA
TU

CU
(Medicina) U. de València
(Medicina) U. Rovira i Virgili

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

B4/119
Professor titular d’universitat
1
Medicina Preventiva i Salut Pública
Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i Medicina Preventiva
Medicina Preventiva i Salut Pública
Consorci Parc Salut MAR de Barcelona
Hospital del Mar

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
MIQUEL PORTA SERRA
MERCEDES CAMPILLO GRAU

CU
CU

(Medicina Preventiva i S:P.) UAB
(Medicina Preventiva i S:P.) UAB

Membres a proposta del Centre o Escola afectada:
VICTORIA ARIJA VAL
ANDREU PRAT MARIN

CU
TU

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

(Salut Pública) U. Rovira i Virgili
(Salut Pública) U. de Barcelona

B5/120
Professor titular d’universitat
1
Psiquiatria
Psiquiatria i Medicina Legal
Psiquiatria
Consorci Parc Salut MAR de Barcelona
Hospital del Mar

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
ANTONI BULBENA VILARRASA
MIQUEL CASAS BRUGUÉ

CU
CU

(Psiquiatria) UAB
(Psiquiatria) UAB
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Membres a proposta del Centre o Escola afectada:
ANA GONZÁLEZ-PINTO ARRILLAGA TU
OLGA VALVERDE GRANADOS
TU

(Psiquiatria) U. del País Basc
(Psicobiologia) U. Pompeu Fabra

Acord 35/2010, de 17 de juny, pel qual s’aprova la proposta d'avaluació dels trams autonòmics de gestió
2009, que tot seguit es transcriu:
Proposta d’avaluació dels complements addicionals per mèrits de gestió 2009

NIF

TOTAL PUNTS

TRAM

37274154D

60

TERCER

39122983Y

45

SEGON

36920093X

72

QUART

38757543J

61

TERCER

46106936D

46

SEGON

35113831F

32

PRIMER

34747257F

48

SEGON

19976116H

31

PRIMER

37304210G

47

SEGON

37305591M

33

PRIMER

46106505S

45

SEGON

39622291F

60

TERCER

37709938N

55

TERCER

37617909Y

55

TERCER

39151888T

31

PRIMER

43393844C

30

PRIMER

43416911H

32

PRIMER

39133917S

31

PRIMER

33869181W

30

PRIMER

36453886J

48

SEGON

39043282T

66

QUART

36967734H

68

QUART

37659879R

70

QUART

46622426T

48

SEGON

72775864T

31

PRIMER

39834417G

31

PRIMER
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NIF

TOTAL PUNTS

TRAM

77999693T

45

SEGON

77089127G

31

PRIMER

39005852Z

66

QUART

41333978B

31

PRIMER

35020412Z

34

PRIMER

46307005R

34

PRIMER

37658881S

31

PRIMER

40428745N

31

PRIMER

46317576S

45

SEGON

39327463Q

35

PRIMER

35020330R

30

PRIMER

46212681T

32

PRIMER

36900163K

34

PRIMER

16488760Z

33

PRIMER

39172258S

39

PRIMER

37726026T

34

PRIMER

37727177R

31

PRIMER

38493162V

32

PRIMER

39668752P

34

PRIMER

37295640J

67

QUART

46340185S

32

PRIMER

41964948E

47

SEGON

37669022J

34

PRIMER

38101881N

32

PRIMER

43705966D

33

PRIMER

39178999V

30

PRIMER

Acord 36/2010, de 17 de juny, pel qual s’aproven les propostes dels departaments dels becaris
adjudicataris, de la setena convocatòria de beques PIF de departaments, que tot seguit es transcriu:
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Relació de candidats proposats com a adjudicataris, de la setena convocatòria de beques PIF de
departaments
Departament de Matemàtiques
402-01-2/2010
Matemàtiques
Nombre beques: 2
Id.

31376
26092

estat

APROVAT FINAL
APROVAT FINAL

Ordre
Departament

Nom

Cognoms

Nacionalitat

Prioritat
candidat

1
2

SIMONE
VIRILI
JENS-DIETRICH BAUCH
HANS PAUL

ITALIA
ALEMANYA

1
1

3
4

BOLOR
CHAINARONG

JARGALSAIKHAN
KESAMOON

MONGOLIA
TAILANDIA

1

5

STAINSBY

AUSTRALIA

1

6

HAYDEN
DUNCAN
ALEXEY

NOVIKOV

RUSSIA

7

SARA ANA

ESPANYA

1

8

ZHENGPING

SOLANILLA
BLANCO
YAO

XINA

1

9

ILKER EVRIM

COLAK

TURQUIA

1

YUNIED

PUIG DE DIOS

CUBA

SUPLENTS
30852
31581
28372
30696
28792
28592
31293
30074

APROVAT FINAL
PENDENT
BAREMACIO
PENDENT
BAREMACIO
PENDENT
BAREMACIO
PENDENT
BAREMACIO
PENDENT
BAREMACIO
PENDENT
BAREMACIO
PENDENT
BAREMACIO

10

10

DENEGATS 21
Departament de Química
403-01-1/2010
Nanopartícules metàl·liques i material híbrids orgànico-inorgànics. Aplicacions en catàlisi per
complexos metàl·lics i en organocatàlisi
Nombre beques: 1
Id.

29512

estat

APROVAT FINAL

Ordre
Departament

Nom

Cognoms

Nacionalitat

Prioritat
candidat

1

MERITXELL

FERRÉ ROMEU

ESPANYA

1

ESPANYA
COLOMBIA

2
2

COLOMBIA

4

SUPLENTS
31173
32198

APROVAT FINAL
APROVAT FINAL

2
4

JOSE MARIA
EDWIN ARLEY

26772

PENDENT
BAREMACIO
PENDENT
BAREMACIO
APROVAT FINAL

5

ALFONSO

MUÑOZ MARTIN
BAQUERO
VELASCO
ROJAS CARDONA

6

LINA MARÍA

AGUIRRE DÍAZ

COLOMBIA

2

7

CRISTINA DEL
SOCORRO

RUALES CERÒN

COLOMBIA

2

31520
29273

DENEGATS 15
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Departament de Química
403-02-1/2010
Química Orgànica
Nombre beques: 1
Id.

31133

estat

APROVAT FINAL

Ordre
Departament

1

SUPLENTS

Nom

CRISTINA

Cognoms

Nacionalitat

Prioritat
candidat

BENAIGES
MIÑARRO

ESPANYA

1

SÁNCHEZ
MORENO
RENOM
CARRASCO
DOMÍNGUEZ
PÉREZ
OLIVERAS
GONZÁLEZ

ESPANYA

1

ESPANYA

1

ESPANYA

1

ESPANYA

1

SUPLENTS

31152

APROVAT FINAL

2

ALFONSO

30952

APROVAT FINAL

3

MARC

30152

APROVAT FINAL

4

BEATRIZ

31132

PENDENT
BAREMACIO

5

CRISTINA

DENEGATS: 22
Departament de Química
403-03-1/2010
Síntesi i caracterització de materials orgànics fotoactius
Nombre beques: 1
Id.

28332

estat

APROVAT FINAL

Ordre
Departament

Nom

Cognoms

Nacionalitat

Prioritat
candidat

1

LAURA

AMORÍN FERRÉ

ESPANYA

1

MARIA DEL
ROSER
JOSÉ ANTONIO

GRAS CHARLES

ESPANYA

1

GONZÁLEZ

ESPANYA

3

SUPLENTS
28272

APROVAT FINAL

2

31336

APROVAT FINAL

3

DENEGATS 18
Departament de Química
403-04-1/E09
Catàlisi homogènia amb metalls de transició
Nombre beques: 1
Id.

Estat

29272 APROVAT FINAL

Ordre
Departament

Nom

Cognoms

Nacionalitat

Prioritat
candidat

1

CRISTINA DEL
SOCORRO

RUALES CERÒN

COLOMBIA

1

25552 APROVAT FINAL

2

DÁVILA

VENECUELA

0

31504 APROVAT FINAL

3

MARÍA DE LOS
ANGELES
STEFANIA

COLOMBIA

1

32197 APROVAT FINAL

4

EDWIN ARLEY

SANDOVAL
ROJANO
BAQUERO
VELASCO

COLOMBIA

1

SUPLENTS
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32192 PENDENT
BAREMACIO

5

MARÍA DE LOS
ÁNGELES

MEDRANO
CHACÓN

EL
SALVADOR

1

DENEGATS 15
Departament de Química
403-05-2/2010
Sensors, Biosensors, Immunosensors, Genosensors, Llengües Electròniques, Micro
(Nanosistemes)
Nombre beques: 2
ID

Estat

30705 APROVAT FINAL
27076 APROVAT FINAL

Ordre
Departament

Nom

Cognoms

Nacionalitat

Prioritat
candidat

1
2

ANTONIO
RAQUEL

CALVO LÓPEZ
MONTES
MARTÍNEZ

ESPANYA
ESPANYA

1

3
4
5
6

JOSE MARIA
MARGHERITA
CRISTINA
SAMUEL

MUÑOZ MARTIN
FARINA
OCAÑA TEJADA
DULAY

ESPANYA
ITALIA
ESPANYA
FILIPINES

1

1

7

YOLANDA

LAGOS MALLAMA

COLOMBIA

2

SUPLENTS
31175
31675
31389
26012

APROVAT FINAL
APROVAT FINAL
APROVAT FINAL
PENDENT
BAREMACIO
25294 PENDENT
BAREMACIO
DENEGATS 22
Departament de Física
404-01-2/2010
Física Teòrica de Partícules
Nombre de beques: 2
Id.

estat

26712 APROVAT FINAL

Ordre
Departament

1

Nom

JAVIER

Cognoms

MONTEJO
BERLINGEN

Nacionalitat

ESPANYA

Prioritat
candidat

1

Denegats: 7
Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular
406-01-1/2010
Investigació de l'homeostasi de cations en llevats
Nombre beques: 1
Id.

estat

Ordre
Departament

Nom

Cognoms

Nacionalitat

Prioritat
candidat

27292 APROVAT FINAL
SUPLENTS

1

DAVID

CANADELL SALA

ESPANYA

1

29756 APROVAT FINAL
25172 APROVAT FINAL
DENEGATS 21

2
3

ALBERT
MASSIMILIANO

SERRA CARDONA
BARATELLI

ESPANYA
ITALIA

1
2
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Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular
406-02-1/2010
Investigació de proteïna quinases en la funció neuronal
Nombre beques: 1
Id.

26713

estat

APROVAT FINAL

Ordre
Departament

Nom

Cognoms

Nacionalitat

1

GERARD

RUIZ BABOT

ESPANYA

GORDO
HERNÁNDEZ
TENA CAMPOS
PELICANO
ESQUETA

ESPANYA

Prioritat
candidat

1

SUPLENTS
27995

APROVAT FINAL

2

VERÓNICA

32217
25933

APROVAT FINAL
APROVAT FINAL

3
4

MERCÈ
MERITXELL

ESPANYA
ESPANYA

4

DENEGATS 44

Departament de Genètica i de Microbiologia
409-01-3/2010
Mutagènesi
Nombre beques: 3
Id.

estat

30533 APROVAT FINAL
28113 APROVAT FINAL
32016 APROVAT FINAL

Ordre
Departament

Nom

Cognoms

Nacionalitat

Prioritat
Candidat

1
2
3

JORDI
JÉSSICA
JOAN

BACH GRIERA
ESPANYA
ARRIBAS ARRANZ ESPANYA
TEICHENNÉ JANÉ ESPANYA

1
1
1

4
5

MªDEL MAR
MARTA

SERRA VIDAL
RUIZ VALDÉS

2
1

SUPLENTS
31878 APROVAT FINAL
26176 APROVAT FINAL

ESPANYA
ESPANYA

DENEGATS 60

Departament de Genètica i de Microbiologia
409-02-1/2010
Genòmica, Bioinformàtica i Evolució
Nombre beques: 1
Id.

estat

30492 APROVAT FINAL

Ordre
Departament

Nom

Cognoms

Nacionalitat

Prioritat
candidat

1

NURIA

RIUS CAMPS

ESPANYA

1

2
3

ANDREA
ALBERT

ACURIO ARMAS
MASCARELL
CREUS

EQUADOR
ESPANYA

1
1

SUPLENTS
30698 APROVAT FINAL
32000 APROVAT FINAL

DENEGATS 40
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Departament de Genètica i de Microbiologia
409-03-2/2010
Microbiologia Molecular
Nombre beques: 2
Id.

31877
31200

estat

APROVAT FINAL
APROVAT FINAL

Ordre
Departament

Nom

1
2

MªDEL MAR
BELEN

3
4
5
6

FEDERICA
LETICIA
MERITXELL
ANA MARIA

Cognoms

Nacionalitat

Prioritat
candidat

SERRA VIDAL
GARCIA LAREU

ESPANYA
ESPANYA

1
2

MADARENA
LISTE CALLEJA
TORT TARRÉS
CANDALIJA
ISERTE
CECILIA HELENA TOLEDO
BRAMBILLA

ITALIA
ESPANYA
ESPANYA
ESPANYA

1

4

BRASIL

1

SUPLENTS
30924
31574
31894
32158
25135

APROVAT FINAL
APROVAT FINAL
APROVAT FINAL
PENDENT
BAREMACIO
PENDENT
BAREMACIO

7

DENEGATS 61
Departament d'Economia i d'Història Econòmica
412-01-9/2010
Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
Nombre beques: 9
Id.

estat

Ordre
Departament

Nom

28855

APROVAT FINAL

1

RITA

28775

APROVAT FINAL

2

ORIOL

28853
29952
29973
29992
31292
31995

APROVAT
APROVAT
APROVAT
APROVAT
APROVAT
APROVAT

FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL

3
4
5
6
7
8

31999

APROVAT FINAL

Cognoms

Nacionalitat

Prioritat
candidat

ESPANYA

1

ESPANYA

1

Ucraïna
Índia
Iran
ITALIA
MEXIC
BOLIVIA

1
1
1
1
1
1

9

ISABEL
KOUSTUV
ALI
SIMONE
BENJAMIN
JAVIER
ALEJANDRO
ZAHRA

ALVAREZ
MARTINEZ
ANGUERA
TORRENT
MELGUIZO LOPEZ
LAHIRI
MONTAVASSELY
BONALBERTI
TELLO BRAVO
RODRIGUEZ
CAMACHO
MURAD

Azerbaidjan

1

10
11
12
13

DAOJU
XIANGCAI
ARAIANNA
FRANCESCO

PENG
MENG
GALLERA
GALLIO

XINA
XINA
ITALIA
ITALIA

1
1
1
1

14
15

DAVID
CARLO

RIVERO LEIVA
GUZZETTI

ESPANYA
ITALIA

1
1

SUPLENTS
31215
31222
31953
31312
28773
31375

APROVAT FINAL
APROVAT FINAL
APROVAT FINAL
PENDENT
BAREMACIO
APROVAT FINAL
PENDENT
BAREMACIO
DENEGATS 58
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Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva
418-01-1/2010
Desenvolupar un marc d'anàlisi estadística de fenòmens complexes en salut laboral
Nombre beques: 1

Id.

estat

Ordre
Departament

Nom

Cognoms

Nacionalitat

Prioritat
candidat

Nacionalitat

Prioritat
candidat

PLAÇA DESERTA
DENEGATS 16
Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
421-01-1/2010
Anàlisi de la forma en tres dimensions: Escultura
Nombre beques: 1
Id.

31612

estat

APROVAT FINAL

Ordre
Departament

Nom

Cognoms

1

DANIEL

CHUST PETERS

BRASIL

1

2

MARIO

NOFRE MAIZ

ESPANYA

1

SUPLENTS
30332

APROVAT FINAL
DENEGATS 13

Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social
442-01-1/2010
Teoria de l'educació: Antropologia biològica, Psicopedagogia i pensament sistèmic-complexe
Nombre beques: 1

ID

Estat

31134 APROVAT FINAL

Ordre
Departament

Nom

Cognoms

Nacionalitat

ESPANYA

Prioritat
candidat

1

JORDINA

SÁNCHEZ AMAT

1

31192 APROVAT FINAL

2

OSCAR

1

27712 APROVAT FINAL

3

31396 APROVAT FINAL
25476 PENDENT
BAREMACIO
26957 PENDENT
BAREMACIO

4
5

SANDRA
JANNETH
DÚNIA
ANA CAROLINA

ESCRIBANO
ESPANYA
CARNERO
PATIÑO CARRERA COLOMBIA
MOLINS ALCALDE
MARIANI

ESPANYA
ITALIA

1
0

6

LUCIANA

OLIVEIRA
CORREIA

BRASIL

1

SUPLENTS

1

DENEGATS 52
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Departament d'Enginyeria Química
447-01-1/2010
Enginyeria Bioquímica. Cultiu de cèl·lules animals. Aplicacions biomèdiques
Nombre beques: 1
Id.

31572

estat

APROVAT FINAL

Ordre
Departament

Nom

Cognoms

Nacionalitat

Prioritat
candidat

1

LETICIA

LISTE CALLEJA

ESPANYA

1

2
3

BELEN
CAROLINA

GARCIA LAREU
ROMERO
SANDOVAL

ESPANYA
COLOMBIA

1

SUPLENTS
31197
30932

APROVAT FINAL
APROVAT FINAL

DENEGATS 25
Departament d'Enginyeria Química
447-02-1/2010
Modelització i optimització de processos de producció microbiana de proteïnes recombinants
Nombre beques: 1
Id.

29913

estat

APROVAT FINAL

Ordre
Departament

Nom

Cognoms

Nacionalitat

Prioritat
candidat

1

DANIEL

CALLEJA
MARTÍNEZ

ESPANYA

1

MARTÍNEZ
MARTÍN
MONTES
MARTÍNEZ
PARRILLA PONS

ESPANYA

3

SUPLENTS
28978

APROVAT FINAL

3

JOSÉ MARÍA

27074

APROVAT FINAL

4

RAQUEL

31383

PENDENT
BAREMACIO
APROVAT FINAL
PENDENT
BAREMACIO
PENDENT
BAREMACIO
PENDENT
BAREMACIO
APROVAT FINAL
PENDENT
BAREMACIO

5

MARC

6
7

31517
28033
25734
29675
26177
26659

28318
31503
32063

PENDENT
BAREMACIO
PENDENT
BAREMACIO
PENDENT
BAREMACIO

ESPANYA
ESPANYA

2

VIDAL GABARRÓ
ESPANYA
GOPALAKRISHNAN Altres

2
2

8

MARCEL·LA
RAMAKRISHNA
PRABHU
SIVANANTH

MURUGESAN

Altres

9

MEHRAN

TAHERI

Iran

4

10
11

MARTA
SHERIF

ESPANYA
EGIPTE

4
3

VENECUELA

1

12
13
14

RUIZ VALDÉS
ABDEL GHAFFAR
FAWZI ABDEL
GHAFFAR
DUBRASVAKA
RODRIGUEZ
BOLIVAR
MOHAMED RIDA BELOIDIANE /
BELOUIDIANE
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ
MARTINEZ

ALGERIA
COLOMBIA

4

DENEGATS 10
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Departament d'Enginyeria Química
447-03-1/2010
Estudi d'alternatives d'inducció i expressió de proteïnes recombinants
Nombre beques: 1
Id.

31198

estat

APROVAT FINAL

Ordre
Departament

Nom

Cognoms

Nacionalitat

1

BELEN

GARCIA LAREU

ESPANYA

ESPANYA

Altres

Prioritat
candidat

4

SUPLENTS
29912

APROVAT FINAL

2

DANIEL

31516
31573
32015
32156

APROVAT FINAL
APROVAT FINAL
APROVAT FINAL
PENDENT
BAREMACIO
APROVAT FINAL
PENDENT
BAREMACIO
PENDENT
BAREMACIO
PENDENT
BAREMACIO
PENDENT
BAREMACIO
PENDENT
BAREMACIO
PENDENT
BAREMACIO
PENDENT
BAREMACIO
PENDENT
BAREMACIO
PENDENT
BAREMACIO
PENDENT
BAREMACIO
PENDENT
BAREMACIO

3
5
6
7

MARCEL·LA
LETICIA
JOAN
ANA MARIA

8
9

MERCÈ
MARC

CALLEJA
MARTÍNEZ
VIDAL GABARRÓ
LISTE CALLEJA
TEICHENNÉ JANÉ
CANDALIJA
ISERTE
TENA CAMPOS
PARRILLA PONS

10

SIVANANTH

MURUGESAN

11

GOPALAKRISHNAN Altres

3

12

RAMAKRISHNA
PRABHU
MOHAMMAD

TARIQ

PAKISTAN

4

13

KAREL

CUBA

1

14

SILVIA

HERNÁNDEZ
SÁNCHEZ
GÓMEZ PUERTA

CUBA

3

15

DAILEN

16

DUBRASVAKA

17

ADRIANA
ANDREA
MIGUEL ANGEL

32215
31382
25735
28034
32293
27813
29034
30794
28317
28335
32062
27916

18
19

MAYRA
GRACIELA

ESPANYA
ESPANYA
ESPANYA
ESPANYA

3
3

ESPANYA
ESPANYA

2
1

GUANCHE
CUBA
GALLARDO
RODRIGUEZ
VENECUELA
BOLIVAR
ALBANESE TISSOT ARGENTINA
HERNANDEZ
MARTINEZ
RENGIFO
CARRILLO

1
2

COLOMBIA

4

VENECUELA

1

Nacionalitat

Prioritat
candidat

DENEGATS 4
Departament d'Enginyeria Química
447-04-2/2010
Enginyeria Ambiental. Tractament biològic d'aigües residuals
Nombre beques: 2
Id.

estat

Ordre
Departament

Nom

29233

APROVAT FINAL

1

NÚRIA

28232

APROVAT FINAL

2

CARLOTA

Cognoms

MONTPART
ESPANYA
PLANELL
TAYÀ CRISTELLYS ESPANYA

1
1

DENEGATS 27
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Departament d'Enginyeria Química
447-05-1/2010
Enginyeria Ambiental: Biodegradació de contaminants emergentsper fongs
Nombre beques: 1
Id.

estat

25892 APROVAT FINAL

Ordre
Departament

Nom

Cognoms

Nacionalitat

Prioritat
candidat

1

MARINA

BADIA FABREGAT

ESPANYA

1

30432 APROVAT FINAL
27814 APROVAT FINAL

2
3

GUILLEM
KAREL

ESPANYA
CUBA

2

26535 APROVAT FINAL

4

EMAN

EGIPTE

3

28052 PENDENT
BAREMACIO
26875 PENDENT
BAREMACIO

5

NORZALINA

LLORENS BLANCH
HERNÁNDEZ
SÁNCHEZ
REFAAT TAHA EL
SAYEH
BINTI MD SOM

Altres

2

6

NASER

EGIPTE

3

32195 PENDENT
BAREMACIO

7

MARÍA ELISA

HASSAN
ABDELSATTAR
SALEH
ALEA REYES

CUBA

2

SUPLENTS

DENEGATS 11
Departament d'Enginyeria Química
447-06-1/2010
Tecnologies del Medi Ambient: compostatge i valorització de residus
Nombre beques: 1

Id.

30654

estat

APROVAT FINAL

Ordre
Departament

Nom

Cognoms

Nacionalitat

Prioritat
candidat

1

JULIANA

ABRAHAM

ARGENTINA

1

MANZANO
RAMÍREZ
BAÑOL PEREZ
CABALLERO
MARTÍNEZ
AYOU

ESPANYA

1

COLOMBIA
ESPANYA

1
1

ETIOPIA

1

BADIA FABREGAT
CASTILLO
DOMASIG
CHAPARRO DÍAZ

ESPANYA
FILIPINES

2
2

COLOMBIA

2

SUPLENTS
26093

APROVAT FINAL

2

JOSEP

31035
31600

APROVAT FINAL
PENDENT
BAREMACIO
PENDENT
BAREMACIO
APROVAT FINAL
PENDENT
BAREMACIO
PENDENT
BAREMACIO

3
5

CAROLINA
ANA

6
7
8

DEREJE
SENDEKU
MARINA
ELVA

9

YISAIDY YULAY

32097
25894
26154
27193

DENEGATS 15
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Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia
456-01-1/2010
Nutrició i càncer de mama
Nombre beques: 1
Id.

31417

estat

APROVAT FINAL

Ordre
Departament

Nom

Cognoms

Nacionalitat

Prioritat
candidat

1

AINA

FARRAN DIAZCANO

ESPANYA

1

PACHECO PIÑOL
MASERES
JAVALOY
PELICANO
ESQUETA

ESPANYA
ESPANYA

1
1

ESPANYA

1

SUPLENTS
31337
27493

APROVAT FINAL
APROVAT FINAL

2
3

SARAI
PEDRO

25932

APROVAT FINAL

4

MERITXELL

DENEGATS 52
Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia
456-02-1/2010
Neurohistologia del desenvolupament
Nombre beques: 1
Id.

28652

estat

APROVAT FINAL

Ordre
Departament

1

Nom

VANESA

Cognoms

Nacionalitat

MOLINA GALISTEO ESPANYA

Prioritat

1

DENEGATS 29
Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes
461-01-1/2010
Antenes i sistemes de microones
Nombre beques: 1
Id.

30614

estat

APROVAT FINAL

Ordre
Departament

Nom

Cognoms

Nacionalitat

Prioritat
Candidat

1

RAFAEL

CAMARERO
SANTOS

ESPANYA

1

2
3
4

FÉLIX
ESAM
HANY

CASADO ANDRÉS
ALZQHOUL ALI
SHOKRY GIRGIS
ROUFAEL

ESPANYA
JORDANIA
EGIPTE

1
1
2

SUPLENTS
26954
30648
31681

APROVAT FINAL
APROVAT FINAL
PENDENT
BAREMACIO
DENEGATS 15
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Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes
461-02-1/2010
Comunicacions i Navegació
Nombre beques: 1
Id.

30472

estat

APROVAT FINAL

Ordre
Departament

Nom

Cognoms

Nacionalitat

Prioritat
candidat

1

MARTÍ

MAÑOSAS

ESPANYA

1

ESPANYA

1

PAKISTAN

1

SUPLENTS
31652

APROVAT FINAL

2

RAFAEL

27794

PENDENT
BAREMACIO
APROVAT FINAL
PENDENT
BAREMACIO
PENDENT
BAREMACIO
PENDENT
BAREMACIO
PENDENT
BAREMACIO
PENDENT
BAREMACIO
PENDENT
BAREMACIO
APROVAT FINAL
PENDENT
BAREMACIO
PENDENT
BAREMACIO

3

SALEEM

MONTALBÁN
GUTIÉRREZ
AHMED `

4
5

SADIQ
SANJAY

ALI
GOYAL

PAKISTAN
Altres

1
1

6

HANY

EGIPTE

1

7

RIFAQAT

SHOKRY GIRGIS
ROUFAEL
ZAHEER

PAKISTAN

1

8

HAMADA

9

RAMON

AHMED HAMADA EGIPTE
ESMAIEL
TORRES ROJAS
CUBA

10

MAXWELL

OWUSU

GHANA

11
12

FÉLIX
BIRUK
GETACHEW
WILSON

CASADO ANDRÉS
SILESHI

ESPANYA
ETIOPIA

RAMIREZ
ALMONTE

REPUBLICA
DOMINICAN
A

30353
27974
31682
25178
26574
32319
29076
26955
27414
32233

13

2

3
10

DENEGATS 15
Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes
461-03-1/2010
Automatització i sistemes avançats de control
Nombre beques: 1
Id.

31617

estat

APROVAT FINAL

Ordre
Departament

Nom

Cognoms

Nacionalitat

Prioritat
candidat

1

JEAN CARLOS

MALCA
FERNÁNDEZ

PERU

1

REPUBLICA
DOMINICAN
A
COLOMBIA

1

SUPLENTS
27694

APROVAT FINAL

2

ERNESTO
EMMANUEL

SANTANA CRUZ

25233

APROVAT FINAL

3

ANA JOSEFINA

CELIN CAMARGO

3

DENEGATS 17
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Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes
461-04-1/2010
Modelatge, simulació i optimització de sistemes logístics
Nombre Beques: 1

Id.

estat

29592 APROVAT FINAL

Ordre
Departament

Nom

Cognoms

Nacionalitat

Prioritat
candidat

1

OLATUNDE
TEMITOPE

BARUWA

NIGERIA

1

2
3
4
5

ALEXEY
GINNA PAOLA
ANA JOSEFINA
JOSÉ

NOVIKOV
PATIÑO GANTIVAR
CELIN CAMARGO
TORRICO AGUILAR

RUSSIA
COLOMBIA
COLOMBIA
BOLIVIA

1
1
1

SUPLENTS
30697
31353
25234
32022

APROVAT
APROVAT
APROVAT
APROVAT

FINAL
FINAL
FINAL
FINAL

DENEGATS 29
Departament d'Enginyeria Electrònica
463-02-1/2010
Enginyeria de dispositius i circuits electrònics
Nombre de beques:1
Id.

27833

estat

APROVAT FINAL

Ordre
Departament

Nom

Cognoms

Nacionalitat

Prioritat
candidat

1

VIKAS

VELAYUDHAN

Índia

VÍCTOR HUGO
CARLOS
GABRIEL
RODRIGO

BENITEZ CASMA
DÍAZ SÁENZ

PERU
COLOMBIA

2
1

CORDER
MALAVAZI

BRASIL

1

SUPLENTS
31378
30701

APROVAT FINAL
APROVAT FINAL

2
3

29152

APROVAT FINAL

4

DENEGATS: 16
Departament d'Enginyeria Electrònica
463-01-1/2010
Dispositius i circuits micro i nanoelectrònics
Nombre de beques: 1

Id.

31332

estat

APROVAT FINAL

Ordre
Departament

Nom

Cognoms

OCAMPO PÉREZ

Nacionalitat

1

JESÚS RAMÓN

MONICA
GOMEZ MARTINEZ COLOMBIA
CAROLINE
EVELYN YANINNE RUIZ DIAZ
PARAGUAI
CANDIA

Prioritat
candidat

ESPANYA

SUPLENTS
32068

APROVAT FINAL

2

31497

APROVAT FINAL

3

1
1

DENEGATS:17
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Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius
469-01-6/2010
Computació d'altes prestacions
Nombre beques: 6
Id.

Ordre
Departament

estat

30373
31976
28912

APROVAT FINAL
APROVAT FINAL
APROVAT FINAL

1
2
3

31214
29472
31595

APROVAT FINAL
APROVAT FINAL
APROVAT FINAL

Nom

Cognoms

Nacionalitat

Prioritat
candidat

4
5
6

Mª RAQUEL
HUGO DANIEL
FRANCISCO
JAVIER
CARLOS
ARINDAM
CLAUDIO DANIEL

UREÑA PÉREZ
MEYER
MARTÍNEZ
CANILLAS
BRUN SORRIBAS
CHOUDHURY
MÁRQUEZ PÉREZ

ESPANYA
PARAGUAI
PARAGUAI

1

GARCIA VIZCAINO MEXIC
AWAD ABDELEGIPTE
SAMIE
SKLAR MALLER
ARGENTINA

1

FIGUEROA
AGUILAR
TAKRURI

MEXIC

1

JORDANIA

1

URUGUAI

1

1

ESPANYA
Altres
XILE

1
1

SUPLENTS
27852
27452

APROVAT FINAL
APROVAT FINAL

7
8

JULIO CESAR
SAMAA

31979

APROVAT FINAL

9

31193

PENDENT
BAREMACIO
PENDENT
BAREMACIO
PENDENT
BAREMACIO
PENDENT
BAREMACIO
PENDENT
BAREMACIO
PENDENT
BAREMACIO
PENDENT
BAREMACIO

10

DIEGO
MAURICIO
JAIME

11

BAYAN

12

JUAN CARLOS

13

GÜILBER J.

SCHROEDER
CASTAGNO
CASTILLO SIRIAS

NICARAGUA

1

14

GIOVANELLA

GUTIÉRREZ PÉREZ NICARAGUA

1

15

THIAGO

MOREIRA DILAGO BRASIL

1

16

JOFMAN

PÉREZ TARANCÓN CUBA

1

31732
28612
25972
25992
32037
25532

DENEGATS

36

Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics
470-01-2/2010
Enginyer electrònic, telecomunicacions o biomèdic. Coneixements en biologia i medicina i
tecnologies de fabricació de micro i nanosistemes
Nombre beques: 2

Id.

30376

estat

APROVAT FINAL

Ordre
Departament

1

Nom

Mª RAQUEL

Cognoms

UREÑA PÉREZ

Nacionalitat

ESPANYA

Prioritat
candidat

4

DENEGATS 11
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Departament de Ciències de la Computació
471-01-2/2010
Visió per computador. Aplicacions en temps real i imatge mèdica
Nombre beques: 2

Id.

31473
31508

Ordre
Departament

estat

APROVAT FINAL
APROVAT FINAL

Nom

Cognoms

Nacionalitat

Prioritat
candidat

1
2

PAU
JOAN MANEL

ANDRIO BALADO
NÚÑEZ DO RIO

ESPANYA
ESPANYA

1
2

4

CARLES

SÁNCHEZ RAMOS

ESPANYA

1

SUPLENTS
31993

APROVAT FINAL
DENEGATS

51

Departament de Ciències de la Computació
471-02-1/2010
Visió per computador. Anàlisi de documents
Nombre beques: 1

Id.

estat

32006 APROVAT FINAL

Ordre
Departament

1

Nom

LLUÍS-PERE

Cognoms

DE LAS HERAS
CABALLERO

Nacionalitat

ESPANYA

Prioritat
candidat

1

DENEGATS 51
Departament de Ciències de la Computació
471-03-2/2010
Visió per computador. Assistència a la conducció
Nombre beques: 2
Id.

25034
29095

estat

APROVAT FINAL
APROVAT FINAL

Ordre
Departament

Nom

Cognoms

Nacionalitat

Prioritat
candidat

1
2

ESMERALDA
YAINUVIS

RUIZ PUJADAS
ESPANYA
SOCARRÁS SALAS CUBA

1
1

3
4

PARMINDER
THACH

REEL SINGH
NGUYEN BA

Altres
VIETNAM

1
1

5
6

TAUSEEF ALI
SAYYED
MAHDYAR
SU

ALI
RAVANBAKHSH

PAKISTAN
Iran

1
1

LE TRAN

VIETNAM

1

SUPLENTS
29774
29160
26034
30053
31301

APROVAT FINAL
PENDENT
BAREMACIO
APROVAT FINAL
PENDENT
BAREMACIO
PENDENT
BAREMACIO

7

DENEGATS 52
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Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat II
476-01-1/2010
Marc Jurídic de la publicitat radiofònica
Nombre beques: 1
Id.

estat

Ordre
Departament

Nom

Cognoms

28132

APROVAT FINAL

1

MANEL

25772
27572
32312

SUPLENTS
APROVAT FINAL
APROVAT FINAL
APROVAT FINAL

2
3
4

ANNA
ASTALS SERÉS
DANNY PRISCILA CHALÁ MEJÍA
ROSA
DOMINGO
BERNAUS
LAWRENCE
CANIAMASO
MANUEL
ALEXANDER
PADILLA LÓPEZ

27013
27752
27092
29652
30092
31513
31676
32039
25072
26932
26952
27353
29312
31860
29812
31772
25332
31317

PENDENT
BAREMACIO
PENDENT
BAREMACIO
PENDENT
BAREMACIO
PENDENT
BAREMACIO
PENDENT
BAREMACIO
PENDENT
BAREMACIO
PENDENT
BAREMACIO
PENDENT
BAREMACIO
PENDENT
BAREMACIO
PENDENT
BAREMACIO
PENDENT
BAREMACIO
PENDENT
BAREMACIO
PENDENT
BAREMACIO
PENDENT
BAREMACIO
PENDENT
BAREMACIO
PENDENT
BAREMACIO
PENDENT
BAREMACIO
PENDENT
BAREMACIO
DENEGATS 6

5
6
7

VINYALS CORNEY

Nacionalitat

Prioritat
candidat

ESPANYA

ESPANYA
EQUADOR
ESPANYA

1
1

FILIPINES

2

ESPANYA

1

MOHAMED ABDEL EGIPTE
MONEM SIMA
ALISTE JOHANSEN XILE

1

8

MOHAMED
WALID
LESLIE

9

LÍDIA

ESTANY ESTANY

ESPANYA

3

10

NATALIA PAULA

SCANTAMBURLO

ARGENTINA

3

11

ANA

BRAVO MEJÍA

MEXIC

2

12

JUAN
GUILLERMO
CATALINA

GAVIRIA RIAÑO

COLOMBIA

1

BULLA FRANCO

COLOMBIA

1

MEXIC

3

PERU

2

FILIPINES

3

13
14

16

ISAAC RICARDO ALMANZA
GUERRERO
ELIANA
GALLARDO
ECHENIQUE
DANIEL
INFANTE TUAÑO

17

MARILEXIS

15

1

18

CABRERA
CUBA
FRANCISCO
KAPHY DESSIREÉ CASTILLO RANGEL ESPANYA

19

XIA

HE

XINA

1

20

MORALES
PETERSEN
ONBASI

ALEMANYA

3

21

WALTER
LEONARDO
ELMAS

TURQUIA

4

22

MARIA JOSEP

COROMINAS
PÉREZ

ESPANYA

9

1

Acord 37/2010, de 17 de juny, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, els nomenaments
com a professors emèrits dels doctors Albert Balcells González, Pere Oriol Costa Badia, Josep Maria Vallés
Casadevall i Josep Maria Vegara Carrió.
Acord 38/2010, de 17 de juny, pel qual s’aprova la proposta de resolució d'avaluació de l'activitat docent del
professorat que ha generat trams docents autonòmics amb data de finalització a 31 del 12 de 2009, que tot
seguit es transcriu:
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Resolució d’avaluació de l’activitat docent del professorat que ha generat trams docents autonòmics

COGNOMS_NOM
ALBIOL SALA, JOAN
ALCALA BERNARDEZ, MANEL
ALCALDE CAMPOS, ROSALINDA
ALLEPUZ PALAU, ALBERTO
ANDUIZA PEREA, EVA
ANTON MARTORELL, ESTER
ARQUES COROMINAS, ROSSEND
AZNAR SOLER, MANUEL
BACH PLAZA, JOAN
BADIA PERPINYA, ANNA
BAEZA LABAT, JUAN ANTONIO
BALADA NICOLAU, FERRAN
BALDRICH CASELLES,RAMON
BARDINA SIMORRA, XAVIER
BARRIOS SANROMA, LLEONARD
BARROETA LAJUSTICIA, ANA CRISTINA
BASART MUÑOZ, JOSEP MARIA
BASSOLS PUIG, MARGARIDA
BAUCELLS SANCHEZ, MARIA DOLORES
BENAVENTE VIDAL, ROBERTO
BIBILONI MATOS, LUIS
BODELON GONZALEZ, ENCARNACION
BOFILL ARASA, ROGER
BONAL SARRO
BORRAS CATALA, VICENT EDUARDO
BORRELL VIADER, JOAN
BOSCH MERINO, MARIA ASSUMPCIO
BOU YSAS, SILVIA
BUENAFUENTES DE LA MATA, CRISTINA
BURGUES BADIA, JOSEP MARIA
CABEZAS GONZALEZ, MANUEL IGNACIO
CALS GUELL, JOAN
CALSINA BALLESTA, ANGEL
CAMACHO CASTRO, JUAN
CAMACHO CLAVIJO, SANDRA
CAMPA GUILLEM, ANGELS
CARBONELL MANILS, JOAN
CARRABINA BORDOLL, JORDI
CARRASCO PONS, SILVIA
CASADEMUNT MONFORT, ALEXANDRE
CASAL I FABREGA, JORDI
CASANOVAS ROMEU, POMPEU
CASAS LOUZAO, CATALINA
CASAS SORIANO, JUST
CASELLAS CARALT, NURIA
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COGNOMS_NOM
CASTAÑO GARCIA, ANGEL RAUL
CASTELLANOS VILA, JORDI
CASTILLO ZAMBUDIO, MANUEL
CIMA MOLLET, ANNA
CLADELLAS CAPDEVILA, MARIA MERCEDES
CLOS GUILLEN, MARIA VICTORIA
CLUA FAINE, MARIA MONTSERRAT
COLL DAROCA, JOAQUIM
COLL FIGA, PEDRO
CORTADELLA MORRAL, JORDI
COSTAS MORAGAS, CARME
CRUSAFON BAQUES, CARMINA
CUARTERO IBORRA, FRANCESC JOSEP
DABAN BALAÑA, JOAN RAMON
DANIILIDIS, ARIS
DOMENECH ARGEMI, MIQUEL
DURAN BELLONCH, MARIA DEL MAR
EDO BASTE, MARIA MERCE
ESCOLA TUSET, JOSEP MARIA
ESCRIBANO CARRASCOSA, RAFEL
ESPADA GERLACH, YVONNE
ESTANY PROFITOS, ANNA
ESTAUN FERRER, SANTIAGO
ESTRADA AGUILAR, JOAN
FELIU SAMUEL LAJEUNESSE, JOEL
FERNANDEZ MONTRAVETA, ANA MARIA
FERNANDEZ TERRICABRAS, IGNACIO
FERRER ALEGRE, PAU
FERRER RAMIS, CARLES
FLOR PUJADAS, MARIA TERESA
FOLCH ALBAREDA, JOSEP MARIA
FONDEVILA PALAU, M. DOLORES
FONOLLOSA PLA, VICENTE
FONT GUITERAS, LUIS
GABRIEL BUGUÑA, DAVID
GALLEGO AYALA, JUANA
GALLEGO GOMEZ, EDUARDO
GARCIA ANTON AVIÑO, JORDI
GARCIA DEL PINO, FERNANDO
GARCIA GARCIA, JUAN JOSE
GARCIA ORELLANA, JORDI
GENESCA FERRER, JUAN
GIMENEZ ALCOVER, PILAR
GIRALDO ARJONILLA, JESUS
GOMA FREIXANET, MONTSERRAT
GOMEZ ALEMANY, ISABEL
GOMEZ VALLS, FRANCISCO
GONZALEZ LAFONT, M. DELS ANGELS
GORRIZ LOPEZ, CARLOS
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COGNOMS_NOM
GRANERO PEREZ, ROSARIO
GRIFELL TATJE, EMILI
GUIMERA ORTS, JOSE ANGEL
GUIRADO LOPEZ, GONZALO
GUISASOLA CANUDAS, ALBERT
GURGUI FERRER, M. MERCEDES
GUTIERREZ ARNAIZ, OSCAR
HAND CRANHAM, FELICITY
HURTADO ALBIR, AMPARO
JIMENEZ FARRERONS, MARCEL
JOFRE APARICIO, MONTSERRAT
JORDAN SIERRA, JOSE ANTONIO
JORDANA VIDAL, JORDI
JOSE CUNILLERAS, EDUARD
JUNKIN, GARY
KIRCHNER GRANELL, HELENA
LACALLE ZALDUENDO, M. ROSARIO
LAFUENTE SANCHO, FRANCISCO JAVIER
LERMA PUERTAS, ENRIQUE
LLIBRE SALO, JAUME
LOPEZ MESAS, MONTSERRAT
LOPEZ SALCEDO, JOSE ANTONIO
LOPEZ VICARIO, JOSE
LORITE GARCIA, NICOLAS
LOSILLA VIDAL, JOSE MARIA
MARCH CENTELLES, PERE DE
MARECHAL ., JEAN DIDIER PIERRE
MARQUES GRAELLS, PEDRO RAMON
MARTI CARBONELL, M ASSUMPCIO
MARTI CASTELLO, RAMON
MARTI MARTI, JOSEP MARIA
MARTIN ORUE, SUSANA MARIA
MARTIN PEDRET, JOAQUIM
MARTIN RAMOS, JOSEP LLUIS
MARTINEZ ALONSO, MARIA RAMOS
MARTINEZ BARCHINO, REGINA
MARTINEZ MINGUEZ, MARIA LOURDES
MAS LOPEZ, JORDI
MASATS VILADOMS, MARIA DOLORS
MASQUE BARRI, PERE
MATAMALA RIPOLL, ANNA
MATEO DIESTE, JOSEP LLUIS
MATEU FONTANALS, JAUME
MENENDEZ PLANS, CARLOTA
MICO PEREZ, RAFAEL
MILIAN MASSANA, ANTONI
MIQUEL RODRIGUEZ
MIRELIS OTERO, BEATRIZ M. GLORIA
MOLINA GONZALEZ, JOSE LUIS
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COGNOMS_NOM
MOMPART PENINA, JORDI
MONCASI SOLSONA, JAUME
MONNICKENDAM FINDLAY, ANDREW
MONREAL BOSCH, MANUEL
MONTERO SANCHEZ, MARIA DOLORES
MORA GIRAL, MARIA SOLEDAD
MORA PEREZ, FERNANDO DE
MORENO FERRER, MIQUEL
MORENTE VALERO, FRANCISCO
MORROS MESTRES, BIENVENIDO
MORTON JUANEDA, ANA MARIA
MOYA GUTIERREZ, SOLEDAD
MUNDA, GIUSEPPE
MUNICH GASA, JAUME
MUÑOZ BATET, CARME
NAFRIA MAQUEDA, MONTSERRAT
NAVARRO GINE, ALBERT
NAVAS NAVARRO, SUSANA
NICOLAU NOS, ARTURO
NICOLAU REIG, MARCEL
OBIOLS LLANDRICH, JORDI
OLESTI VILA, ORIOL
OLIVA CUYAS, ANTONI
ORTIN ANGEL, PERE
OTAZU PORTER, XAVIER
PALACIOS BONILLA, OSCAR
PALLARES GOITIZ, IRANTZU
PANADES MARTI, JUDIT
PASTOR MARTINEZ, ALBERTO
PERAL PEREZ, JOSE
PERIS RODRIGUEZ, SANTIAGO
PI VILA, FRANCESC
PIEDRAFITA ARILLA, JESUS
PIERA EROLES, MIQUEL ANGEL
PINTO CASULLERAS, ROSER
PONS AROZTEGUI, JORDI
PONS FERNANDEZ, XAVIER
PONT CASTEJON, ISABEL
PORTELL VIDAL, MARIONA
POSCHENRIEDER WIENS, CARLOTA
PRAT BAIGET, LAURA
PRAT DIAZ DE LOSADA, JAUME
PUIGDEMONT RODRIGUEZ, ANNA-PILAR
QUER SARDANYONS, LLUIS ANTONI
RAMAJO HERNANDEZ, NATIVIDAD
RAMIS SALVA, ANTONIO JOSE
RAMOS MARTIN, JESUS
RAMOS MORILLA, XAVIER
REBOLLO VARGAS, RAFAEL
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COGNOMS_NOM
REIG VILALLONGA, JOSEP
REVENTOS TARRIDA, AGUSTI
RIBAS XIRGO, LLUIS
RIFA COMA, JOSEP
RODRIGUEZ GARCIA, DAN
RODRIGUEZ INES, PATRICIA
RODRIGUEZ SANTIAGO, LUIS
ROIG SAGUES, ARTUR XAVIER
ROSELL FOXA, JORDI
RUBI CASALS, MARIA GEMMA
RUE DOMINGO, JOAN
SABRIA PAU, MARIA JOSEFA
SAFONT EDO, CARMEN
SAIZ ROCA, DOLORES
SAIZ ROCA, Mª MILAGROS
SALA LORDA, HECTOR
SALA PALLARES, ROSER
SAMBLANCAT MIRANDA, NEUS
SANAHUJA GAVALDA, JOSE MARIA
SANCHEZ CABEZA, JOAN ALBERT
SANCHEZ HUETE, MIGUEL ANGEL
SANCHEZ LANCIS, CARLOS
SARRA ADROGUER, MONTSERRAT
SAUMELL ARINO, LAIA
SAURI PUJOL, DAVID
SEGURA TORRES, M DEL PILAR
SERRA MASSANSALVADOR
SILVESTRE BENACH, MARIA NURIA
SOLE PUIG, LUISA CARLOTA
SOLE SABATER, MARIA JOSEP
SORIANO LOPEZ, JOAN MANUEL
SOTO MARATA, JOSEFA
SOTO SANFIEL, MARIA TERESA
TEJEDOR CALVO, SANTIAGO
VALLRIBERA MASSO, ADELA
VALLS CASANOVAS, MARIA ASUNCION
VALLVERDU SEGURA, JORDI
VELASCO GONZALEZ, ANTONIO JOSE
VELAZQUEZ HENAR, MARIA ANTONIA
VERD PERICAS, JUAN MIGUEL
VIDAL CASTELL, DAVID
VILANOVA VILA-ABADAL, FRANCESC
VILARIÑO FREIRE, FERNANDO
VILLANUEVA GAY, MARIA MERCE
VILLEGAS HERNANDEZ, SANDRA
XAMENA LOPEZ, NOEL
XARLES RIBAS, FRANCESC-XAVIER
ZAPATER DUQUE, ESTHER
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I.3.7. Comissió de Política Lingüística
Acord 3/ 2010, de 16 de juny, pel qual s’acorda:
Primer. Assabentar-se dels criteris (línies mestres) que han de guiar l’elaboració del proper Pla de llengües de la
UAB.
Segon. Encarregar a la Secretaria General de la Universitat que presenti a la Comissió de Política Lingüística
que tindrà lloc el 6 d’octubre d’enguany una primera proposta del Pla de llengües adaptada als criteris que
acaben de ser presentats.
I.3.8. Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics
Acord 09/ 2010, de 2 de juny, pel qual s’informa favorablement la proposta de creació de l’empresa de base
tecnològica “VETGENOMICS” i elevar-la al Consell Social.
Acord 10/ 2010, de 2 de juny, pel qual s’informa favorablement la creació del laboratori de prestació de
serveis “Serveis i Projectes Estratègics en Psicologia” (SiPEP), i elevació a la Comissió d’Investigació per a la
seva aprovació.
Acord 11/ 2010, de 2 de juny, pel qual s’aprova la resolució de la convocatòria d’ajuts a la publicació de
revistes periòdiques de recerca (REV2010), que tot seguit es transcriu:
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Acord 12/ 2010, de 2 de juny, pel qual s’acorda informar favorablement el reglament del Servei de Difracció
i Raigs X, i elevar-lo a la Comissió d’Investigació per a la seva aprovació.
I.4. Resolucions de la Gerència
Resolució del gerent, de 17 de juny de 2010, per la qual es resol:
Primer. Aplicar els resultats de la distribució acordada dels factors corresponents a l'estructura els
departaments de Comunicació Audiovisual i Publicitat l, Comunicació Audiovisual i Publicitat ll, Periodisme i
Ciències de la Comunicació i Mitjans, Comunicació i Cultura i, en virtut d'aquests resultats, establir l’estructura
administrativa del mateixos de la següent forma:
Departament de Comunicació Audiovisual
i Publicitat l
Departament de Comunicació Audiovisual
i Publicitat ll
Departament de Periodisme i de Ciències
de la Comunicació
Departament de Mitjans, Comunicació i
Cultura

1 plaça B22 i la dotació del 50 % d'una plaça de suport bàsic
1 plaça C22 i la dotació del 50 % d'una plaça de suport bàsic
1 plaça B22 i la dotació del 50 % d'una plaça de suport bàsic
1 plaça C22 i la dotació del 50 % d'una plaça de suport bàsic

Segon. Emplaçar a l'Administradora de Centre de la Facultat de Ciències de la Comunicació perquè informi a les
persones interessades i dugui a terme les gestions necessàries per a ajustar les dotacions actuals a les
dotacions resultants de les noves unitats de gestió departamental.
Tercer. Traslladar el contingut d'aquesta resolució a la Vicegerència de Recursos Humans i Organització per tal
que adopti les mesures oportunes per el desplegament i execució d'aquesta resolució i fer la difusió pertinent
de la nova estructura a la Junta de Personal Funcionari i al Comitè d'Empresa.
Quart. Donar trasllat d'aquesta resolució a les unitats operatives de l’Àrea de Personal d'Administració i Serveis,
per tal que disposin les actuacions necessàries perquè s'executi.
Resolució del gerent, de 17 de juny de 2010, per la qual es resol reestructurar la unitat administrativa
d’Administració de centre del Campus de Sabadell amb les següents concrecions:
1.1 La unitat coordinadora de serveis del centre del Campus Sabadell, al front de la qual tindrá una coordinació
de serveis, s'encarregará d'assegurar el correcte funcionament dels espais i equipaments del campus, garantir
el suport administratiu i logístic a les activitats docents, académiques i institucionals que s'hi porten a terme,
garantir la realització i control de les actuacions administratives relatives als moviments econdmics i
pressupostaris del campus i aquelles que li puguin ser assignades o delegades en el sí del seu ámbit funcional.
El lloc de Coordinador de Serveis será assimilat a una Unitat amb dependéncia orgánica de la Geréncia, i
funcional de les Administracions dels centres que imparteixen docéncia.
1.2 La reordenació de llocs comportará la redistribució d'efectius ilo els reajustaments de la plantilla escaients
en els diferents ámbits de gestió de la unitat d'acord amb el régim jurídic d'aplicació.
II. Nomenaments i cessaments
II.1. Facultats i Escoles universitàries
Nomenaments
Resolució del rector en funcions, d’1 de juny de 2010, per la qual es nomena el senyor Antoni Castel
Tremosa vicedegà de Comunicació i Campus de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució del rector en funcions, d’1 de juny de 2010, per la qual es nomena el senyor Santiago Tejedor
Calvo vicedegà de Docència, Professorat i Estudiants de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució del rector en funcions, d’1 de juny de 2010, per la qual es nomena la senyora Norminanda
Montoya Vilar vicedegana d’Economia i Planificació Financera de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
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Resolució del rector en funcions, d’1 de juny de 2010, per la qual es nomena la senyora Virginia Luzón
Fernández vicedegana d’Ordenació Acadèmica i Serveis de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució del rector en funcions, d’1 de juny de 2010, per la qual es nomena la senyora Gemma Larrègola
Bonastre vicedegana de pla Estratègic, Relacions Externes i Institucionals de la Facultat de Ciències de la
Comunicació.
Resolució del rector en funcions, d’1 de juny de 2010, per la qual es nomena el senyor Josep Maria Català
Domènech degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució del rector en funcions, d’1 de juny de 2010, per la qual es nomena el senyor Francesc Vilanova
Vila secretari de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució de la rectora, de 8 de juny de 2010, per la qual es nomena el senyor Keit Pearson Roland
coordinador d’Erasmus i Programes Europeus de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
Resolució de la rectora, de 18 de juny de 2010, per la qual es nomena el senyor David Costa Miserachs
responsable de Laboratoris Docents de la Facultat de Psicologia.
Cessaments
Resolució del rector en funcions, d’1 de juny de 2010, per la qual la senyora Juana Gallego Ayala cessa
com a membre de la Comissió Gestora de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució del rector en funcions, d’1 de juny de 2010, per la qual el senyor Armand Balsebre Torroja
cessa com a membre de la Comissió Gestora de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució del rector en funcions, d’1 de juny de 2010, per la qual la senyora Gemma Larrègola Torroja
cessa com a membre de la Comissió Gestora de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució del rector en funcions, d’1 de juny de 2010, per la qual el senyor Josep Maria Català Domènech
cessa com a membre de la Comissió Gestora de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució del rector en funcions, d’1 de juny de 2010, per la qual la senyora Teresa Velázquez GarciaTalavera cessa com a secretària de la Comissió Gestora de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució de la rectora, de 7 de juny de 2010, per la qual el senyor Pere Oriol Costa Badia cessa com a
membre de la Comissió Gestora de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució de la rectora, de 8 de juny de 2010, per la qual el senyor Keit Pearson Roland cessa com a
sotscoordinador d’Intercanvis de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
Resolució de la rectora, de 8 de juny de 2010, per la qual la senyora Inna Kozlova cessa com a
coordinadora d’Erasmus i Programes Europeus de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
Resolució de la rectora, de 18 de juny de 2010, per la qual el senyor Alejandro Mauricio Maiche Marini
cessa com a Responsable de Laboratoris Docents de la Facultat de Psicologia.
II.2. Departaments
Nomenaments
Resolució del rector en funcions, d’1 de juny de 2010, per la qual es nomena la senyora Marta Prat
Sabater coordinadora de la Unitat de Ciències de l’Educació del Departament de Filologia Espanyola.
Resolució del rector en funcions, d’1 de juny de 2010, per la qual es nomena el senyor Santiago Alcoba
Rueda coordinador de la Unitat de Ciències de la Comunicació del Departament de Filologia Espanyola.
Resolució del rector en funcions, d’1 de juny de 2010, per la qual es nomena el senyor Ramon Valdés
Gázquez coordinador de Tercer Cicle del Departament de Filologia Espanyola.
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Resolució del rector en funcions, d’1 de juny de 2010, per la qual es nomena el senyor Ramon Yáñez
López coordinador de la Unitat de Química Inorgànica del Departament de Química.
Resolució de la rectora, de 7 de juny de 2010, per la qual es nomena el senyor Francesc Gómez Valls
coordinador de la Unitat de Sabadell del Departament d’Economia de l’Empresa.
Resolució de la rectora, de 16 de juny de 2010, per la qual es nomena el senyor Pedro López Roldán
coordinador d’Economia i Serveis del Departament de Sociologia.
Resolució de la rectora, de 28 de juny de 2010, per la qual es nomena la senyora Rosario Fernández
Gallegos coordinadora de la Unitat de Bioquímica de Biociències del Departament de Bioquímica i de Biologia
Molecular.
Resolució de la rectora, de 30 de juny de 2010, per la qual es nomena el senyor Josep Parrón Granados
director del Departament de Telecomunicació i d’Enginyeria de Sistemes.
Resolució de la rectora, de 30 de juny de 2010, per la qual es nomena el senyor Pedro Antonio de Paco
Sánchez secretari del Departament de Telecomunicació i d’Enginyeria de Sistemes.
Resolució de la rectora, de 30 de juny de 2010, per la qual es nomena la senyora Anna Orriols Alsina
secretària del Departament d’Art i Musicologia.
Cessaments
Resolució del rector en funcions, d’1 de juny de 2010, per la qual la senyora Amparo Tusón Valls cessa
com a coordinadora de la Unitat de Ciències de l’Educació del Departament de Filologia Espanyola.
Resolució del rector en funcions, d’1 de juny de 2010, per la qual la senyora Margarita Freixas Alàs cessa
com a coordinadora de la Unitat de Ciències de la Comunicació del Departament de Filologia Espanyola.
Resolució del rector en funcions, d’1 de juny de 2010, per la qual el senyor Guillermo Serés Guillen cessa
com a coordinador de Tercer Cicle del Departament de Filologia Espanyola.
Resolució del rector en funcions, d’1 de juny de 2010, per la qual la senyora Teresa Flor Pujadas cessa
com a coordinadora de la Unitat de Química Inorgànica del Departament de Química.
Resolució de la rectora, de 7 de juny de 2010, per la qual la senyora Rosalía Gallo Martínez cessa com a
coordinadora de la Unitat de Sabadell del Departament d’Economia de l’Empresa.
Resolució de la rectora, de 16 de juny de 2010, per la qual el senyor Joel Martí Olivé cessa com a
coordinador d’Economia i Serveis del Departament de Sociologia.
Resolució de la rectora, de 28 de juny de 2010, per la qual la senyora Inmaculada Ponte Marull cessa com
a coordinadora de la Unitat de Bioquímica de Biociències del Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular.
Resolució de la rectora, de 30 de juny de 2010, per la qual el senyor Romualdo Moreno Ortiz cessa com a
director del Departament de Telecomunicació i d’Enginyeria de Sistemes.
Resolució de la rectora, de 30 de juny de 2010, per la qual el senyor Juan José Ramos González cessa com
a secretari del Departament de Telecomunicació i d’Enginyeria de Sistemes.
Resolució de la rectora, de 30 de juny de 2010, per la qual la senyora Núria Llorens Moreno cessa com a
secretària del Departament d’Art i Musicologia.
II.3. Institucionals
Nomenaments
Resolució de la rectora, de 3 de juny de 2010, per la qual es nomena el senyor Juan Jesús Donaire Benito
adjunt a la vicerectora de Política Acadèmica per als Graus.
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Resolució de la rectora, de 3 de juny de 2010, per la qual es nomena el senyor Ramón Vilanova Arbós
adjunt a la vicerectora de Política Acadèmica per als Màsters.
Resolució de la rectora, d’11 de juny de 2010, per la qual es nomena el senyor Marcial Murciano Martínez
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a EINA, Centre Universitari de Disseny i Art.
Resolució de la rectora, d’11 de juny de 2010, per la qual es nomena la senyora Nuria Llorens Moreno
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a EINA, Centre Universitari de Disseny i Art.
Resolució de la rectora, d’11 de juny de 2010, per la qual es nomena el senyor Joan Subirats Humet
membre del Consell de Govern de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials.
Resolució de la rectora, d’11 de juny de 2010, per la qual es nomena el senyor Jordi Capo Giol membre del
Consell de Govern de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials.
Cessaments
Resolució de la rectora, de 3 de juny de 2010, per la qual el senyor Juan Jesús Donaire Benito cessa com a
adjunt als vicerectors de l’Àmbit Acadèmic.
III. Convenis
III.1. Marcs de col·laboració
Conveni de 25 de febrer de 2010, entre la UAB i la Peking University (Xina), per establir el marc de
col·laboració entre ambdues parts.
Conveni de 24 de març de 2010, entre la UAB i la Universidad Central de Ecuador (Equador), per establir el
marc de col·laboració entre ambdues parts.
Conveni de 18 de maig de 2010, entre la UAB i la Universidad Autònoma de Nariño (Colòmbia), per establir
el marc de col·laboració entre ambdues parts.
Conveni de 26 de maig de 2010, entre la UAB i la Universidad de Ryukyu (Japó), per establir el marc de
col·laboració entre ambdues parts.
Conveni de 10 de juny de 2010, entre la UAB i Southern Federal University (RUSSIA), per establir el marc de
col·laboració entre ambdues parts.
III.2. Específics
Conveni de 15 de setembre de 2009, entre la UAB, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la
Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat de Girona (Udg), la Universitat de Lleida (UdL), la Universitat
Oberta de Catalunya (UOC), la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Rovira i Virgili (URV), la Universitat
Ramon Llull (URL), la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), la Universitat de Vic (Uvic), i la Universitat
Abad Oliba (UAO), pel qual la URL , la UIC, la UVic i la UAO s'afegeixen al conveni de col·laboració (signat el 311-2000, entre la resta de les universitats catalanes, en la Formació en Llengua Catalana, per mitjà de la
CIFOLC
Conveni d’1 de desembre de 2010, entre la UAB i la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, pel qual
la UAB encarrega a la FUAB que creï un servei de Plataforma Empresarial, per tenir presència física a Seoul i
donar suport als diferents projectes de la UAB a Corea.
Addenda de 22 de febrer de 2010, entre la UAB i l’Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC),
al conveni específic signat en data 23/10/2006, entre el Centre d'Estudis Olímpics de la UAB (CEO-UAB) sobre
l'Observatori Català de l'Esport.
Conveni de 23 de març de 2010, entre la UAB i el Centre de Recerca en Sanitat Animal (CRESA), per establir
la regulació de l'adscripció del personal docent i investigador de la UAB al CRESA.
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Conveni de 23 de març de 2010, entre la UAB i el Centre de Visió per Computador (CVC), per establir la
regulació de l'adscripció del personal docent i investigador de la UAB al CVC.
Conveni de 20 d’abril de 2010, entre la UAB i el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la
Generalitat de Catalunya (CEJFE), per establir la col·laboració mitjançant l'EDO (Equip de Recerca
Organitzacional) en la organització del congrés internacional a Barcelona els dies 12,13,14 de maig de 2010.
Conveni de 30 de maig de 2010, entre la UAB i la Universitat de Lleida, la Universitat de Girona, la
Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Vic, la Universitat Politècnica de
Catalunya, la Universitat de Barcelona i l’Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries, per la creació i
desenvolupament del Campus Agroalimentario de Catalunya (CAC)
Conveni de 31 de maig de 2010, entre la UAB i Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario
de Arte Arquitectura y Diseño (UDEG) Mèxic, per establir les condicions de la mobilitat d’estudiants i docents.
Conveni de 4 de juny de 2010, entre la UAB i la Universite Tolouse1- Capitole, per establir la col·laboració
entre les parts en el marc del Màster d'Integració Europea
Conveni de 8 de juny de 2010, entre la UAB i la Fundació "La Caixa", pel qual la Fundació "La Caixa"
encarrega a la UAB la realització de l'Informe de Responsabillitat Social Corporativa-Informe de Sostenibillitat
Fundació "la Caixa", per a l'any 2010.
Conveni de 10 de juny de 2010, entre al UAB i la Fundació Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, per
establir la col·laboració entre UAB i el Grup Incorpora Barcelona, en el marc del Programa Incorpora de l'Obra
Social "la Caixa", per tal de afavorir una major incorporació de les persones amb risc d'exclució al món laboral i
promoure la Responsabilitat Social Empresarial.
Conveni de 17 de juny de 2010, entre la UAB i l’Escola d'Administració Pública de Catalunya, per a la
realització de pràctiques professionals de la 21a edició del Mestratge en Gestió Pública (2009-2010).
IV. Convocatòries i resolucions de places
IV.1. Personal docent i investigador
Convocatòries
Resolució de la rectora, de 6 de maig de 2010, per la qual es convoca concurs d'accés a places de cossos
docents universitaris (BOE núm. 157, de 29 de juny de 2010):
Referència de concurs: B1/077.
Cos docent: Professor o Professora Titular d'Universitat.
Nombre de places: 1.
Àrea de Coneixement: Matemàtica Aplicada.
Departament: Matemàtiques.
Perfil docent: Modelització Matemàtica.
Perfil investigador: Matemàtica Aplicada.
Referència de concurs: B2/078.
Cos docent: Professor o Professora Titular d'Universitat.
Nombre de places: 1.
Àrea de Coneixement: Química Analítica.
Departament: Química.
Perfil docent: Química Analítica II.
Perfil investigador: Química Analítica.
Referència de concurs: B3/079.
Cos docent: Professor o Professora Titular d'Universitat.
Nombre de places: 1.
Àrea de Coneixement: Química Física.
Departament: Química.
Perfil docent: Química Física II. Química Física Avançada.
Perfil investigador: Química Física.
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Referència de concurs: B4/080.
Cos docent: Professor o Professora Titular d'Universitat.
Nombre de places: 1.
Àrea de Coneixement: Física Teòrica.
Departament: Física.
Perfil docent: Física Quàntica I i Física Quàntica II.
Perfil investigador: Física Teòrica.
Referència de concurs: B5/081.
Cos docent: Professor o Professora Titular d'Universitat.
Nombre de places: 1.
Àrea de Coneixement: Òptica.
Departament: Física.
Perfil docent: Òptica.
Perfil investigador: Òptica.
Referència de concurs: B6/082.
Cos docent: Professor o Professora Titular d'Universitat.
Nombre de places: 1.
Àrea de Coneixement: Ecologia.
Departament: Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia.
Perfil docent: Ecologia.
Perfil investigador: Ecologia.
Referència de concurs: B7/083.
Cos docent: Professor o Professora Titular d'Universitat.
Nombre de places: 1.
Àrea de Coneixement: Antropologia Física.
Departament: Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia.
Perfil docent: Genètica Humana.
Perfil investigador: Antropologia Física.
Referència de concurs: B8/084.
Cos docent: Professor o Professora Titular d'Universitat.
Nombre de places: 1.
Àrea de Coneixement: Zoologia.
Departament: Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia.
Perfil docent: Zoologia.
Perfil investigador: Zoologia.
Referència de concurs: B9/085.
Cos docent: Professor o Professora Titular d'Universitat.
Nombre de places: 1.
Àrea de Coneixement: Microbiologia.
Departament: Genètica i Microbiologia.
Perfil docent: Virologia.
Perfil investigador: Microbiologia.
Referència de concurs: B10/086.
Cos docent: Professor o Professora Titular d'Universitat.
Nombre de places: 1.
Àrea de Coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica.
Departament: Economia i Història Econòmica.
Perfil docent: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica.
Perfil investigador: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica.
Referència de concurs: B11/087.
Cos docent: Professor o Professora Titular d'Universitat.
Nombre de places: 1.
Àrea de Coneixement: Didàctica de li Ciències Experimentals.
Departament: Didàctica de la Matemàtica i de li Ciències Experimentals.
Perfil docent: Didàctica de li Ciències a Primària.
Perfil investigador: Didàctica de li Ciències Experimentals.
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Referència de concurs: B12/088.
Cos docent: Professor o Professora Titular d'Universitat.
Nombre de places: 1.
Àrea de Coneixement: Filologia Catalana.
Departament: Filologia Catalana.
Perfil docent: Història social de la llengua catalana i Llengua catalana
estàndard en els mitjans de comunicació.
Perfil investigador: Filologia Catalana.
Referència de concurs: B13/089.
Cos docent: Professor o Professora Titular d'Universitat.
Nombre de places: 1.
Àrea de Coneixement: Filosofia.
Departament: Filosofia.
Perfil docent: Filosofia medieval. Pensament filosòfic antic i medieval.
Perfil investigador: Filosofia.
Referència de concurs: B14/090.
Cos docent: Professor o Professora Titular d'Universitat.
Nombre de places: 1.
Àrea de Coneixement: Dret Processal.
Departament: Dret Privat.
Perfil docent: Dret Processal I i Dret Processal II.
Perfil investigador: Dret Processal.
Referència de concurs: B15/091.
Cos docent: Professor o Professora Titular d'Universitat.
Nombre de places: 1.
Àrea de Coneixement: Enginyeria Química.
Departament: Enginyeria Química.
Perfil docent: Enginyeria Química.
Perfil investigador: Enginyeria Química.
Referència de concurs: B16/092.
Cos docent: Professor o Professora Titular d'Universitat.
Nombre de places: 1.
Àrea de Coneixement: Fisiologia.
Departament: Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia.
Perfil docent: Fisiologia mèdica. Canvis biològics durant el cicle vital.
Perfil investigador: Fisiologia.
Referència de concurs: B17/093.
Cos docent: Professor o Professora Titular d'Universitat.
Nombre de places: 1.
Àrea de Coneixement: Anatomia i Anatomia Patològica Comparada.
Departament: Sanitat i Anatomia Animal.
Perfil docent: Anatomia i Embriologia Veterinària.
Perfil investigador: Anatomia i Anatomia Patològica Comparada.
Referència de concurs: B18/094.
Cos docent: Professor o Professora Titular d'Universitat.
Nombre de places: 1.
Àrea de Coneixement: Medicina|Medecina i Cirurgia Animal.
Departament: Medicina|Medecina i Cirurgia Animal.
Perfil docent: Cirurgia - Traumatologia.
Perfil investigador: Medicina|Medecina i Cirurgia Animal.
Referència de concurs: B19/095.
Cos docent: Professor o Professora Titular d'Universitat.
Nombre de places: 1.
Àrea de Coneixement: Teoria del Senyal i Comunicacions.
Departament: Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes.
Perfil docent: Transmissió per a suport físic.
Perfil investigador: Teoria del Senyal i Comunicacions.
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Referència de concurs: B20/096.
Cos docent: Professor o Professora Titular d'Universitat.
Nombre de places: 1.
Àrea de Coneixement: Enginyeria de Sistemes i Automàtica.
Departament: Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes.
Perfil docent: Sistemes Electrònics de Control.
Perfil investigador: Enginyeria de Sistemes i Automàtica.
Referència de concurs: B21/097.
Cos docent: Professor o Professora Titular d'Universitat.
Nombre de places: 1.
Àrea de Coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors.
Departament: Microelectrònica i Sistemes Electrònics.
Perfil docent: Disseny de Sistemes Digitals.
Perfil investigador: Arquitectura i Tecnologia de Computadors.
Referència de concurs: B22/098.
Cos docent: Professor o Professora Titular d'Universitat.
Nombre de places: 2.
Àrea de Coneixement: Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial.
Departament: Ciències de la Computació.
Perfil docent: Estructura de Dades. Visió per Computador.
Perfil investigador: Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial.
Referència de concurs: B23/100.
Cos docent: Professor o Professora Titular d'Universitat.
Nombre de places: 1.
Àrea de Coneixement: Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial.
Departament: Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions.
Perfil docent: Xarxes de Computadors I. Perfil investigador: Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial.
Referència de concurs: B24/101.
Cos docent: Professor o Professora Titular d'Universitat.
Nombre de places: 1.
Àrea de Coneixement: Història de l'Art.
Departament: Art i Musicologia.
Perfil docent: Història de l'Art Medieval.
Perfil investigador: Història de l'Art.
Referència de concurs: B25/102.
Cos docent: Professor o Professora Titular d'Universitat.
Nombre de places: 1.
Àrea de Coneixement: Periodisme.
Departament: Mitjans Comunicació i Cultura.
Perfil docent: Polítiques de Comunicació.
Perfil investigador: Periodisme.
Referència de concurs: B26/103.
Cos docent: Professor o Professora Titular d'Universitat.
Nombre de places: 1.
Àrea de Coneixement: Periodisme.
Departament: Periodisme i Ciències de la Comunicació.
Perfil docent: Teoria i Pràctica de la Redacció Periodística.
Perfil investigador: Periodisme.
Resolució de la rectora, de 6 de maig de 2010, per la qual es convoca concurs d'accés a places vinculades
de cossos docents universitaris (BOE núm. 157, de 29 de juny de 2010):
Referència de Concurs: B1/116.
Cos docent: Professor Titular d'Universitat.
Nom de plaus: 1.
Àrea de coneixement: Anatomia Patològica.
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Departament: Ciències Morfològiques.
Especialitat: Anatomia Patològica.
Institució Sanitària: Consorci Parc Salut MAR de Barcelona.
Destinació: Hospital del Mar.
Referència de Concurs: B2/117.
Cos docent: Professor Titular d'Universitat.
Nom de plaus: 1.
Àrea de coneixement: Cirurgia.
Departament: Cirurgia.
Especialitat: Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu.
Institució Sanitària: Consorci Parc Salut MAR de Barcelona.
Destinació: Hospital del Mar.
Referència de Concurs: B3/118.
Cos docent: Professor Titular d'Universitat.
Nom de plaus: 1.
Àrea de coneixement: Medicina.
Departament: Medicina.
Especialitat: Endocrinologia i Nutrició.
Institució Sanitària: Consorci Parc Salut MAR de Barcelona.
Destinació: Hospital del Mar.
Referència de Concurs: B4/119.
Cos docent: Professor Titular d'Universitat.
Nom de plaus: 1.
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut
Pública.
Departament: Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i Medicina
Preventiva.
Especialitat: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Institució Sanitària Consorci Parc Salut MAR de Barcelona.
Destinació: Hospital del Mar.
Referència de Concurs: B5/120.
Cos docent: Professor Titular d'Universitat.
Nom de plaus: 1.
Àrea de coneixement: Psiquiatria.
Departament: Psiquiatria i Medicina Legal.
Especialitat: Psiquiatria.
Institució Sanitària: Consorci Parc Salut MAR de Barcelona.
Destinació Hospital del Mar.
Resolució de la rectora, de 6 de maig de 2010, per la qual es convoca concurs d'accés a places vinculades
de cossos docents universitaris (BOE núm. 157, de 29 de juny de 2010):
Referència de concurs: B1/113.
Cos docent: Professor Titular d'Universitat.
Nom de plaus: 1.
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Departament: Bioquímica i Biologia Molecular.
Especialitat: Bioquímica Clínica.
Institució Sanitària: Patronat de la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Destinació: Hospital de Sant Pau.
Referència de concurs: B2/114.
Cos docent: Professor Titular d'Universitat.
Nom de plaus: 1.
Àrea de coneixement: Medicina.
Departament: Medicina.
Especialitat: Aparell Digestiu.
Institució Sanitària: Patronat de la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Destinació: Hospital de Sant Pau.
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Referència de Concurs: B3/115.
Cos docent: Professor Titular d'Universitat.
Nom de plaus: 1.
Àrea de coneixement: Medicina.
Departament: Medicina.
Especialitat: Medicina Interna.
Institució Sanitària: Patronat de la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Destinació: Hospital de Sant Pau.
Resolució de la rectora, de 6 de maig de 2010, per la qual es convoca concurs d'accés a places vinculades
de cossos docents universitaris (BOE núm. 157, de 29 de juny de 2010):
Referència de concurs: B1/104.
Cos docent: Professor Titular d'Universitat.
Nombre de places: 1.
Àrea de Coneixement: Medicina .
Departament: Medicina.
Especialitat: Endocrinologia i Nutrició.
Institució Sanitària: Institut Català de la Salut.
Destinació: Hospital de la Vall d'Hebron.
Referència de concurs: B2/105.
Cos docent: Professor Titular d'Universitat.
Nombre de places: 1.
Àrea de Coneixement: Medicina.
Departament: Medicina.
Especialitat: Medicina Interna-Geriatria.
Institució Sanitària: Institut Català de la Salut.
Destinació Hospital de la Vall d'Hebron.
Referència de concurs: B3/106.
Cos docent: Professor Titular d'Universitat.
Nombre de places: 1.
Àrea de Coneixement: Medicina.
Departament: Medicina.
Especialitat: Pneumología.
Institució Sanitària: Institut Català de la Salut.
Destinació: Hospital de la Vall d'Hebron.
Referència de concurs: B4/107.
Cos docent: Professor Titular d'Universitat.
Nombre de places: 1.
Àrea de Coneixement: Medicina.
Departament: Medicina.
Especialitat: Cardio.
Institució Sanitària: Institut Català de la Salut.
Destinació: Hospital de la Vall d'Hebron.
Referència de concurs: B5/108.
Cos docent: Professor Titular d'Universitat.
Nombre de places: 1.
Àrea de Coneixement: Medicina.
Departament: Medicina.
Especialitat: Medicina Interna - Patologia General.
Institució Sanitària: Institut Català de la Salut.
Destinació: Hospital Germans Trias i Pujol.
Referència de concurs: B6/109.
Cos docent: Professor Titular d'Universitat.
Nombre de places: 1.
Àrea de Coneixement: Medicina.
Departament: Medicina.
Especialitat: Pneumología.
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Institució Sanitària: Institut Català de la Salut.
Destinació: Hospital Germans Trias i Pujol.
Referència de concurs: B7/110.
Cos docent: Professor Titular d'Universitat.
Nombre de places: 1.
Àrea de Coneixement: Medicina.
Departament: Medicina.
Especialitat: Medicina Interna - Pràctica Clínica.
Institució Sanitària: Institut Català de la Salut.
Destinació: Hospital Germans Trias i Pujol.
Referència de concurs: B8/111.
Cos docent: Professor Titular d'Universitat.
Nombre de places: 1.
Àrea de Coneixement: Medicina.
Departament: Medicina.
Especialitat: Aparell Digestiu.
Institució Sanitària: Institut Català de la Salut.
Destinació: Hospital Germans Trias i Pujol.
Referència de concurs: B9/112.
Cos docent: Professor Titular d'Universitat.
Nombre de places: 1.
Àrea de Coneixement: Radiologia i Medicina Física.
Departament: Medicina.
Especialitat: Radiodiagnóstico.
Institució Sanitària: Institut Català de la Salut.
Destinació: Hospital de la Vall d'Hebron.

Resolucions
Resolució de la rectora, de 14 de maig de 2010, per la qual es nomenen Catedràtics d'Universitat:
El senyor Jorge Mas Gordi, de l’àrea de coneixement de Microbiologia, adscrita al Departament de Genètica i
Microbiologia.
El senyor Noel Xamena López, de l’àrea de coneixement de Genètica, adscrita al Departament de Genètica i
Microbiologia.
(BOE núm. 139, de 8 de juny de 2010)
Resolució de la rectora, de 17 de maig de 2010, , per la qual es nomenen Professores Titulars
d'Universitat:
La senyora Ana Alejandra Cabaña Nigro, de l’àrea de coneixement d’Estadística i Investigació Operativa,
adscrita al Departament de Matemàtiques.
La senyora Maria Mercè Martí Ripoll, de l’àrea de coneixement d’Immunologia, adscrita al Departament de
Biologia Cel·lular, Fisiologia e Immunologia.
(BOE núm. 139, de 8 de juny de 2010)
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IV.2. Personal d’administració i serveis
Convocatòries
Resolució de la vicerectora d’Economia i d’Organització, per autorització de la rectora, de 26 de
maig de 2010, per la qual es modifica el punt 1.3 de l'Annex I de la Resolució de 14 d'abril de 2010, per la
qual es convoca una plaça per a accedir a l'escala tècnica (subgrup A1) destinació en l'Àrea de Personal
d'Administració i Serveis de la Universitat Autònoma de Barcelona, publicada al DOGC núm. 5615, de
26.4.2010 (DOGC núm. 5645, de 8 de juny de 2010).
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 16 de juny de 2010, per la qual
es convoca un concurs intern per a cobrir una plaça d’administratiu/iva amb destinació a la Gestió Econòmica
de Biociències de l’Administració de Centre de les facultats de Ciències i de Biociències.
Resolucions
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 10 de juny de 2009, per la
qual encarrega, amb caràcter provisional, al senyor Antoni Vendrell Soriguera la gestió excepcional dels
processos administratius de l’Escola de Cultura de la Pau – Càtedra Unesco.
Resolució del gerent, de 28 de maig de 2010, per la qual encarrega les funcions de cap d’Àrea de Personal
d’Administració i Serveis a la senyora Laura Rizzo i Tortuero.
Resolució del gerent, d’1 de juny de 2010, per la qual s’assigna, de forma provisional, les funcions i les
responsabilitats de gestora acadèmica del Campus de Sabadell, a la senyora maria Carmen Izquierdo Hornillo,
amb efectes del dia 1 de juny de 2010 fin els dia 16 de juliol de 2010.
Resolució del gerent, de 2 de juny de 2010, per la qual s’atorga a la senyora Montserrat Domènech
Casadevall, funcionaria de carrera de l’escala administrativa de la Universitat Autònoma de Barcelona, una
comissió de serveis per a ocupar la plaça d’administrativa 22 a la Unitat de Formació de l’Àrea de Personal
d’Administració i Serveis, mantenint el torn horari, amb efectes del dia 1 de juny de 2010.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 9 de juny de 2010, per la qual
es declara desert el concurs per a cobrir una plaça d’administratiu/iva amb destinació a Afers Descentralitzats
de l’Àrea d’Afers Acadèmics.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 16 de juny de 2010, per la qual
s’atorga al senyor Baldomero Dugo Navarro la plaça d’administratiu/iva amb destinació a Atenció a l’Usuari de
l’Escola de Postgrau.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 28 de juny de 2010, per la qual
s’atorga la plaça d’administratiu/iva amb destinació a Afers Centralitzats de l’Àrea d’Afers Acadèmics.
Resolució de gerent, de 28 de juny de 2010, per la qual es disposa el trasllat en comissió de serveis del
senyor Francisco Quesada Martos al lloc de treballl de Coordinador dels Serveis de Centre del Campus de
Sabadell.
Resolució de gerent, de 28 de juny de 2010, per la qual es disposa la readscripció orgànica mitjançant la
reassiganació d’efectius de la senyora Rosa Fedi Molleví al lloc de treball d’administradora de Centre de la
Facultat de Medicina.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 30 de juny de 2010, per la qual
s’atorga al senyor Joan Pié Villacampa la plaça d’administratiu/iva responsable de tarda, amb destinació al
Departament de Geografia de l’Administració de Centre de les facultats de Filosofia i Lletres i de Psicologia.
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V. Disposicions d’interès per a la UAB
V.1. Estatals
Resolució de 27 de maig de 2010, del Congreso de los Diputados, per la qual s'ordena la publicació de
l'Acord de convalidació del Reial Decret-llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s'adopten mesures extraordinàries
per a la reducció del dèficit públic (BOE núm.133, d’1 de juny de 2010).
Resolució de 31 de maig de 2010, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, per la qual
es corregeixen errors en la de 25 de maig de 2010, per la qual es dicten instruccions en relació amb les
nòmines dels funcionaris inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, en els termes de la
Disposició Final Quarta de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i s'actualitzen amb
efectes d'1 de juny de 2010 les quanties de les retribucions del personal que es refereixen els corresponents
articles de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'esmentat exercici (BOE núm.134, de 2 de juny de
2010).
Resolució de 25 de maig de 2010, de la Secretaría General de Universidades, per la qual es publica
l'Acord de 25 de maig de 2010, de la Conferència General de Política Universitària, pel qual es fixen els límits de
preus públics per estudis conduents a l'obtenció de títols universitaris oficials per al curs 2010-2011 (BOE
núm.138, de 7 de juny de 2010).
Resolució de 31 de maig de 2010, de la Secretaría General de Universidades, per la qual es
concedeixen subvencions per a la mobilitat d'estudiants en estudis de doctorat amb Menció de Qualitat per al
curs 2009-2010 (BOE núm.141, de 10 de juny de 2010).
Resolució d'1 de juny de 2010, de la Secretaría General de Universidades, per la qual es concedeixen
subvencions per a estades de mobilitat d'estudiants per a l'obtenció de la Menció Europea en el títol de Doctor
per al curs 2009-2010 (BOE núm.141, de 10 de juny de 2010).
Llei 11/2010, de la Comunitat Autònoma de Catalunya, de 19 de maig, de l'Agència Catalana
d'Inspecció de Treball (BOE núm. 145, de 15 de juny de 2010).
Llei 13/2010, de la Comunitat Autònoma de Catalunya, de 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya
2011-2014 (BOE núm. 145, de 15 de juny de 2010).
Ordre EDU/1583/2010, del Ministerio de Educación, de 12 de maig, per la qual es publica la relació dels
alumnes que han resultat beneficiaris de les beques de col·laboració d'estudiants en departaments universitaris
per al curs acadèmic 2009-2010 (BOE núm. 145, de 15 de juny de 2010).
Resolució de 2 de juny de 2010, de la Secretaría General de Universidades, per la qual es publica
l'Acord del Consell de Ministres de 16 d'abril de 2010, pel qual es formalitzen els compromisos financers
originats en l'Acord de la Conferència General de Política Universitària, en la seva sessió del dia 22 de febrer de
2010, sobre els criteris de distribució territorial, així com la distribució resultant, de les subvencions
corresponents a l'exercici econòmic 2010, per al foment de la integració dels professors titulars d'Escoles
Universitàries al Cos de Professors Titulars d'Universitat (BOE núm. 145, de 15 de juny de 2010) (BOE núm.
145, de 15 de juny de 2010).
Ordre CIN/1589/2010, del Ministerio de Ciencia y Innovación, de 9 de juny, per la qual es convoca per
a l'any 2010, la concessió d'ajuts corresponents al subprograma d'actuacions científic-tecnològiques per a les
entitats públiques instal·lades als Parcs Científics i Tecnològics (INNPLANTA), dins de la línia instrumental
d'actuació d'infraestructures científic-tecnològiques, en el marc del Pla Nacional d'Investigació Científica,
Desenvolupament i Innovació Tecnològica 2008-2011 (BOE núm. 146, de 16 de juny de 2010).
Reial Decret-llei 10/2010, de 16 de juny, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball (BOE
núm. 147, de 17 de juny de 2010).
Resolució de 9 de juny de 2010, de la Secretaría del Consejo de Universidades, per la qual es
publiquen els números|nombres de registre de personal de professors pertanyents als cossos docents
universitaris (BOE núm. 150, de 21 de juny de 2010).
Ordre EDU/1639/2010, del Ministerio de Educación, de 8 de juny, per la qual es convoquen subvencions
per a la cooperació interuniversitària amb el Brasil (BOE núm. 150, de 21 de juny de 2010).
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Llei Orgànica 5/2010, de 22 de juny, per la qual es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre,
del Codi Penal (BOE núm. 152, de 23 de juny de 2010).
Decret Llei 3/2010, de la Comunitat Autònoma de Catalunya, de 29 de maig, de mesures urgents de
contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic (BOE núm. 156, de 28 de juny de
2010).
Resolució de data 19 de maig de 2010 d'adjudicació definitiva del contracte 79/2009 de Serveis de
manteniment multitècnic del Campus de l'Universitat Autònoma de Barcelona (BOE núm. 156, de 28 de juny de
2010).
Resolució de l'Universitat Autònoma de Barcelona, de 31 de maig de 2010, per la que s'adjudica
definitivament el contracte CONSU3/2010 substanciat pel procediment obert per a la confecció i
subministrament de títols acadèmics oficials i propis de l'Universitat Autònoma de Barcelona (BOE núm. 156, de
28 de juny de 2010).
Ordre EDU/1719/2010, del Ministerio de Educación, de 21 de juny, per la que s'estableix l'adscripció
dels títols declarats equivalents als títols de Tècnic Superior de Formació Professional, de Tècnic Superior d'Arts
Plàstiques i Disseny o de Tècnic Esportiu Superior a les branques de coneixement i s'adapta per a ells la
fórmula per al càlcul de la nota d'admissió a l'ensenyaments universitàries oficials de Grau (BOE núm. 157, de
29 de juny de 2010)
V.2. Autonòmiques
Resolució IUE/1687/2010, de l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, de 17 de maig,
per la qual s'aproven les bases i es fan públiques les convocatòries per a la concessió de beques i ajuts en
matèria de recerca per a l'any 2010 (DOGC núm. 5640, d’1 de juny de 2010).
Resolució IUE/1751/2010, del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa,de 3 de juny, per la
qual es fa pública la modificació del calendari de realització de les proves d'accés a les universitats de Catalunya
del curs 2009-2010 (DOGC núm. 5643, de 4 de juny de 2010).
Ordre TRE/321/2010, del Departament de Treball, de 3 de juny, per la qual es garanteixen els serveis
essencials que s'han de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant la vaga del sector públic del dia
8 de juny de 2010 (DOGC núm. 5644, de 7 de juny de 2010).
Resolució IUE/1800/2010, Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de 25 de maig, per la
qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria d'ajuts a les universitats de Catalunya per col·laborar en el
finançament de recursos materials, ajuts tècnics i personals a fi de garantir la igualtat d'oportunitats de
l'alumnat amb discapacitat (UNIDISCAT) (DOGC núm. 5646, de 9 de juny de 2010).
Resolució de 13 de maig de 2010, Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es crea un fitxer de
dades de caràcter personal (DOGC núm. 5646, de 9 de juny de 2010).
Anunci de la Universitat Autònoma de Barcelona, pel qual es fa pública l'adjudicació definitiva del
contracte 40/2010-subministrament de títols acadèmics oficials i propis (DOGC núm. 5648, d’11 de juny de
2010).
Resolució IUE/1872/2010, de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, de 8
de juny, per la qual es dóna publicitat a la modificació del termini de presentació de les sol·licituds de
l'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari de les universitats públiques
per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2009 (DOGC núm. 5649, de 14 de juny
de 2010).
Resolució 726/VIII, del Parlament de Catalunuya, de 9 de juny de 2010, per la qual es convalida el
Decret llei 3/2010, del 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la
reducció del dèficit públic (DOGC núm. 5650, de 15 de juny de 2010).
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 13 de maig de 2010, per la qual es crea un
fitxer de dades de caràcter personal (DOGC núm. 5651, de 16 de juny de 2010).
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Anunci de la Universitat Autònoma de Barcelona, pel qual es fa pública l'adjudicació definitiva del
contracte CONSU21/2009 Acord marc substanciat per procediment obert pel subministrament d'ordinadors per
als usuaris (DOGC núm. 5651, de 16 de juny de 2010).
Anunci de la Universitat Autònoma de Barcelona, pel qual es fa pública l'adjudicació definitiva del
contracte 79/2009-Serveis de manteniment multitècnic del campus (DOGC núm. 5651, de 16 de juny de 2010).
Resolució IUE/2125/2010, de l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de 10 de juny,
per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajuts a projectes tractors en els àmbits d'eSalut, e-Cultura i e-Infraestructures dins del marc de la Inforegió (DOGC núm. 5659, de 29 de juny de 2010).
Resolució IUE/2124/2010, de l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de 15 de juny,
per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar els
projectes i les activitats de valorització de recerca i de tecnologia per a l'any 2010 (DOGC núm. 5659, de 29 de
juny de 2010).
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 10 de juny de 2010, per la qual es crea un
fitxer de dades de caràcter personal (DOGC núm. 5659, de 29 de juny de 2010).
Resolució IUE/2142/2010, de l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, de 22 de juny,
per la qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria de beques per a l'alumnat d'enginyeria del sistema
universitari català que participi activament en l'orientació d'estudiants de primer curs (EnginyCat 2010) (DOGC
núm. 5660, de 30 de juny de 2010).
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