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I. Disposicions generals i acords
I.1. Comissions del Consell de Govern
I.1.1. Comissió de Personal Acadèmic
Acord 1/2009, de 29 de gener de 2009, pel qual s'aprova la convocatòria del programa d’Anys Sabàtics de
25 anys per al professorat universitari de la UAB, que tot seguit es transcriu:
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Acord 2/2009, de 29 de gener de 2009, pel qual s'aprova la convocatòria del programa de Sabàtics de 10
anys per al professorat universitari de la UAB, que tot seguit es transcriu:
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Acord 3/2009, de 29 de gener de 2009, pel qual s'aprova la convocatòria del programa de Suport a la
formació investigadora del professorat en vies de consolidació de la UAB, que tot seguit es transcriu:

Programa de suport a la formació investigadora del professorat en vies de consolidació
Llicències d’estudis amb substitució docent
Requisits:
Per poder sol·licitar una llicència d’estudis amb substitució docent cal reunir i acreditar els requisits següents:
a) Disposar d’un contracte de Lector
b. Proposar un projecte que inclogui una estada d’un mínim de quatre mesos, a una universitat o centre de
recerca de nivell universitari de prestigi reconegut
c. No haver gaudit de cap llicència d’estudis amb substitució docent durant els 2 últims anys
d. No haver estat sancionat en cap expedient disciplinari a la UAB

Contingut de les llicències:
a. Durada: les llicències tindran una durada màxima de 6 mesos
b. Objectiu: les llicències s’atorgaran amb l’objectiu que l’interessat realitzi una estada de recerca.
c. Docència: la concessió de la llicència comportarà la reducció de la docència de l’interessat en un 50%, que
s’haurà de concentrar en un semestre.
d. Retribució: durant la durada de la llicència, l’interessat percebrà íntegrament seves retribucions.
e. Substitució docent: la UAB assignarà als departaments els recursos econòmics per tal que es puguin cobrir
les tasques docents del professor al qual s’hagi concedit la llicència. La quantia d’aquests recursos serà
determinada anualment per la Comissió de Personal Acadèmic.
f. Convocatòria: competitiva
Criteris de priorització:
Per a la concessió de les llicències, es tindran en compte els criteris següents:
a. Projecte de recerca a realitzar
b. Prestigi de la Universitat, centre i grup d’investigació on es proposa fer l’estada
c. Currículum vitae en relació als objectius del programa
Documentació, terminis i resolució
Els sol·licitants presentaran la documentació següent al Vicerectorat de Personal Acadèmic:
a. CV normalitzat
b. Projecte de recerca
c. Acceptació de la Universitat o Centre d’acollida
Les sol.licituds seran resoltes, per la Comissió de Personal Acadèmic, previ informe de la Comissió
d’Investigació de la UAB, en el termini màxim de dos mesos a comptar de l’endemà de la finalització del termini
de presentació de sol·licituds.

Acord 4/2009, de 29 de gener de 2009, pel qual s'aprova la proposta de candidats prioritzats pel
departament de les places de personal investigador en formació de la quarta convocatòria, que tot seguit es
transcriu:
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Relació Provisional de candidats prioritzats - Quarta convocatòria de beques predoctorals
departaments

Departament de Química
Codi Beca: 403-01-1/08
Perfil: Relació estructura-funció en proteïnes que enllacen metalls pesants
Nombre Beques: 1

ID.
7239
7147

ESTAT
APROVAT FINAL
APROVAT FINAL

ORDRE
DEPT.
1
2

NOM
CATALINA TRINIDAD
SARA

COGNOMS
PÉREZ ZÚÑIGA
MARTÍNEZ LÓPEZ

ORDRE
DEPT.

NOM

COGNOMS

XAVIER
CRISTINA DEL
SOCORRO
SARA

CETÓ ALSEDÀ
RUALES CERÓN
MARTÍNEZ LÓPEZ

NOM
GIOVANNI
GERARD
RAQUEL
ANNA RITA

COGNOMS
PALERMO
LUCENA SANTIAGO
ROBLES SALCEDO
MOLINU

NOM
RAQUEL
GERARD
ANNA RITA
Molecular

COGNOMS
ROBLES SALCEDO
LUCENA SANTIAGO
MOLINU

Departament de Química
Codi Beca: 403-01-2/08
Perfil: Química Analítica
Nombre Beques: 1
ID.

ESTAT

7259

APROVAT FINAL

1

7252
7146

APROVAT FINAL
APROVAT FINAL

2
3

Departament de Geologia
Codi Beca: 405-01-1/08
Perfil: Paleontologia d'Invertebrats
Nombre Beques: 1

ID.
7170
7094
7196
7067

ESTAT
APROVAT
APROVAT
APROVAT
APROVAT

FINAL
FINAL
FINAL
FINAL

ORDRE
DEPT.
1
2
3
4

Departament de Geologia
Codi Beca: 405-02-1/08
Perfil: Micropaleontologia
Nombre Beques: 1
ORDRE
ID.
ESTAT
DEPT.
7200 APROVAT FINAL
1
7093 APROVAT FINAL
2
7068 APROVAT FINAL
3
Departament de Bioquímica i Biologia
Codi Beca: 406-01-1/08
Perfil: Bioquímica i Biologia
Molecular
Nombre Beques: 3
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ORDRE
ESTAT
DEPT. NOM
APROVAT FINAL
1
MARTA
APROVAT FINAL
2
MARIA DEL MAR
APROVAT FINAL
3
TINATIN
APROVAT FINAL
4
RITA
APROVAT FINAL
5
EDUARD
APROVAT FINAL
6
JOAN
APROVAT FINAL
7
GEOVANNY
APROVAT FINAL
8
ARMANDO
PENDENT
7152 BAREMACIO
9
MYRIAM
PENDENT
6945 BAREMACIO
10
MONICA PATRICIA
Departament de Biologia Animal, Vegetal i Ecologia
Codi Beca: 407-01-1/08
Perfil: Control biològic de plagues amb nematodes
entomopatògens
Nombre Beques: 1
ID.
6943
7197
7168
7323
7203
7059
7213
7118

ID.
7166
7009
7273

ESTAT
APROVAT FINAL
APROVAT FINAL
APROVAT FINAL

ORDRE
DEPT.
1
2
3

COGNOMS
MARIN ARGANY
MARQUÈS BUENO
ZURASHVILI
LOPEZ RAMOS
CALAM CERVERA
BARGÉS SANJUAN
RIVERA HERNÁNDEZ
MORO PEÑA
DAVILA HUERTA
CUBILLOS ROJAS

NOM
LAIA
MAITE
HELENA

COGNOMS
BATALLA CARRERA
PINO JUÁREZ
SANCHEZ TORRES

NOM
WILSER ANDRÉS
GONZALO

COGNOMS
GARCÍA QUISPES
HERNANDEZ VIEDMA

Departament de Genètica i de
Microbiologia
Codi Beca: 409-01-1/08
Perfil: Mutagènesi i Reparació del
DNA
Nombre Beques: 2

ID.
6815
6854

ESTAT
APROVAT FINAL
APROVAT FINAL

ORDRE
DEPT.
1
2

Departament d'Economia i Història Econòmica
Codi Beca: 412-05-1/08
Perfil: Fonaments d'Anàlisi
Econòmica
Nombre Beques: 5

ID.
7051
6979
7123
7126
6978

ESTAT
APROVAT FINAL
APROVAT FINAL
APROVAT FINAL
APROVAT FINAL
APROVAT FINAL

ORDRE
DEPT.
1
2
3
4
5

NOM
LAURA
CHRISTOPHER
ALESSANDRO
GIORGIO
MARCO

COGNOMS
COZMA
RAUH
DANESIN
PRESIDENTE
VIGETTI

Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat
Codi beca: 413-01-1/08
Perfil:Comunicació audiovisual i
publicitat
Beques: 1
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ID.
7229
7286
7127
7309
7327
7211
7272
6977
7053
7139
6982
7263
7174
7001
7328
6891
6816
6901
6935
7292
7095
7287
7294
7305
7061
7069
6900
7164
6814
6903
7257

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

Gener del 2009

ORDRE
DEPT.

NOM

COGNOMS

1
2
3
4

BIRGIT
MARIA FERNANDA
MELINA
ANDREA MILENA

WOLF
LUNA RASSA
DE SOUZA MOTA
LAFAURIE MOLINA

5

MARIANA PATRICIA

BUSSO

6

XIANA

GÓMEZ DÍAZ

7

MAC-DAWISON

BUARQUE LINS COSTA

8

JUAN GUILLERMO

GAVIRIA RIAÑO

9

VANINA YAEL

HOFMAN

10

DANIEL

ROBLES CEPERO

11

JOSÉ MANUEL

12

DEBORAH

RODRÍGUEZ PIZARRO
DO ESPÍRITO SANTO
SERRA

13

ÀNGEL

14

CLARA

FERRERO BROTONS
MILLÁN FUENTESGUERRA

15

HELENA

PUERTAS GRAU

16

NATALIA

PUEYO AYHAN

17

CHARLENE

SILVA DALBOSCO

19

ISAM

ALEGRE RODRÍGUEZ

20

NÚRIA

ARCOS FOIX

21

ELIZABETH

BARREIRO CARVALHO

22

MARIA

BESTARD LUCIANO

23

CARLA ALEJANDRA

CALISTO ALEGRÍA

24

LIRBA MAYELA

CANO ALARCÓN

25

ADRIANA

CARVALHO NASCIMENTO

26

ANGÉLICA MARÍA

CHARÁ NIÑO

27

MARTINA BEATRIZ

GONZALEZ SANTOS

28

LAURA FERNANDA

MORALES DE LA VEGA

28

MANUEL

CARBALLO

29

DANIEL

PEROTONI FELIPPETTI

30

IDIANA

BARRIOS PEÑALOZA

31

ROSARIO

BERLANGA GÓNGORA
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6936
6907
7299
6910

PENDENT
BAREMACIO
PENDENT
BAREMACIO
PENDENT
BAREMACIO
PENDENT
BAREMACIO
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32

SILVIA

CANO MAYOR

33

MARIA MONICA

CHACHI ESPINOZA

34

LOURDES

SOUZA DE OLIVEIRA

35

THAIS

SUAREZ RODRIGUEZ

Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i
Corporal
Codi Beca: 421-01-1/08
Perfil: Educació de la veu
Nombre Beques: 1
ID.
6988

ESTAT
APROVAT FINAL

NOM
1

NOM
DELIA

COGNOMS
AGÚNDEZ CALVO

Departament de Filologia Francesa i Romànica
Codi Beca: 430-01-1/08
Perfil: Llengua francesa i lingüística
aplicada
Nombre Beques: 1

ID.
6941

ESTAT
APROVAT FINAL

ORDRE
DEPT.
1

NOM
ALBA

COGNOMS
ROSAS SALVANS

ORDRE
DEPT.
1
2
3
4

NOM
MIREIA
HUI-WEN
YI-CHEN
TSAI WEN

COGNOMS
VARGAS URPI
TSAI
WANG
HSU

5

SIWEN

NING

6

DALIBOR

VRCELJ

7

MIREIA AINA

PAULO NOGUERA

NOM

COGNOMS
BARRIGÓN DE SAN
MARCOS
ARISTIZABAL CIRO

Departament de Traducció i
Interpretació
Codi Beca: 441-01-1/08
Perfil: Àsia Oriental
Nombre Beques: 1

ID.
6873
6996
7019
7182
7105
7158
7277

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

Departament d'Enginyeria Química
Codi Beca: 447-01-1/08
Nombre Beques: 1

ID.
7054
7115

ESTAT
APROVAT FINAL
APROVAT FINAL

ORDRE
DEPT.
1
3

JOSÉ MANUEL
CAROLINA

Departament Biologia Cel.lular, Fisiologia i d'Immunologia
Codi Beca: 456-01-1/08
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Perfil: Biologia cel·lular: citogenètica-reproducció
Nombre Beques: 2

ID.
7150

ESTAT
APROVAT FINAL

ORDRE
DEPT.
1

NOM
SERGI

COGNOMS
NOVO BRUÑA

Departament Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes
Codi Beca: 461-01-1/08
Perfil: Antenes i sistemes de
microones
Nombre Beques: 1
ORDRE
ID.
ESTAT
DEPT. NOM
7033 APROVAT FINAL
1
MONICA
Departament Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes
Codi Beca: 461-02-1/08
Perfil: Modelatge i simulació de sistemes logístics
Nombre Beques: 1

ID.
7199
6951
7230
7091
7020

ESTAT
APROVAT FINAL
APROVAT FINAL
APROVAT FINAL
PENDENT
BAREMACIO
PENDENT
BAREMACIO

ORDRE
DEPT.
1
2
4

COGNOMS
RAMIREZ ACEDO

NOM
SILVIA
JAIME
BEERNIS JOEL

COGNOMS
PADRÓN ASTORGA
FIGUEROA AGUILAR
PIRELA ALDANA

5

CLAUDIA MARITZA

GRISALES MATALLANA

6

CARLOS JAVIER

GRATEROL TERÁN

NOM
NIMA
XAVIER

COGNOMS
HATAMI
BOIX BOSCH

Departament Ciències de la
Computació
Codi Beca: 471-02-1/08
Perfil: Visió per
computador
Nombre Beques: 2

ID.
7178
6831

ESTAT
APROVAT FINAL
APROVAT FINAL

ORDRE
DEPT.
1
2

Acord 5/2009, de 29 de gener de 2009, pel qual s'aprova, per delegació del Consell de Govern, el
nomenament de professors emèrits als següents doctors: Rosa Santiago Álvarez, Pere Villalba Varneda, Antoni
Navarro Quilis i Manuel Rodríguez Pazos.
I.2. Resolucions del Rectorat
Resolució de la rectora, de 15 de gener de 2009, pel qual es convoca una plaça per accedir a l´escala
d´ajudants d´arxius i biblioteques, pel sistema de concurs-oposició (DOGC núm. 5306, de 28 de gener de
2009).
Resolució de la rectora, de 15 de gener de 2009, pel qual es modifica l´annex II de la resolució de 3 de
desembre de 2008, de convocatòria de 26 places per accedir a l´escala de gestió, publicada al DOGC núm.
5279, de 16.12.2008. (DOGC núm. 5306, de 28 de gener de 2009).
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I.3. Resolucions de la Gerència
Resolució del gerent, de 15 de gener de 2009, per la qual s’autoritza, amb efectes del dia 15 de gener de
2009, la reincorporació al senyor Xavier González Rodríguez a la plantilla de xofers del Rectorat, amb
dependència funcional i orgànica del Gabinet del Rectorat.
II. Nomenaments i cessaments
II.1. Facultats i Escoles universitàries
Nomenaments
Resolució de la rectora, de 29 de gener de 2009, per la qual es nomena la senyora Magdalena Montserrat
Jaume coordinadora d’estudis de la llicenciatura d’Administració i Direcció d’Empreses de la Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials.
Resolució de la rectora, de 30 de gener de 2009, per la qual es nomena el senyor Xavier Giró Martí
coordinador d’estudis de la llicenciatura de Periodisme de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució de la rectora, de 30 de gener de 2009, per la qual es nomena la senyora M. del Carme Ferré
Pavia sotscoordinadora d’estudis de la llicenciatura de Periodisme de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució de la rectora, de 30 de gener de 2009, per la qual es nomena el senyor David Jorge Casacuberta
Sevilla coordinador d’estudis de la llicenciatura de Filosofia de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució de la rectora, de 30 de gener de 2009, per la qual es nomena el senyor Francisco Javier Vilà
Carnicero vicedegà d’Innovació Docent de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Cessaments
Resolució del rector, de 29 de gener de 2009, per la qual la senyora Magda Solà Tey cessa com a
coordinadora d’estudis de la llicenciatura d’Administració i Direcció d’Empreses de la Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials.
Resolució del rector, de 30 de gener de 2009, per la qual el senyor Jaume Soriano Clemente cessa com a
sotscoordinador d’Estudis de Periodisme de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució del rector, de 30 de gener de 2009, per la qual el senyor Àngel Puyol González cessa com a
coordinador de titulació de Filosofia de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució del rector, de 30 de gener de 2009, per la qual la senyora Montserrat Farell Ferrer cessa com a
vicedegana d’Innovació Docent de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
II.2. Departaments
Nomenaments
Resolució del rector, de 13 de gener de 2009, per la qual es nomena el senyor Antonio Armario Garcia
coordinador de la Unitat de Fisiologia Animal (Facultat de Biociències) del Departament de Biologia Cel·lular, de
Fisiologia i d’Immunologia.
Resolució del rector, de 13 de gener de 2009, per la qual es nomena el senyor Marcel Jiménez Farrerons
coordinador de la Unitat de Fisiologia (Facultat de Veterinària) del Departament de Biologia Cel·lular, de
Fisiologia i d’Immunologia.
Resolució del rector, de 13 de gener de 2009, per la qual es nomena el senyor Pere de March Centelles
coordinador de la Unitat de Química Orgànica del Departament de Química.
Resolució del rector, de 13 de gener de 2009, per la qual es nomena la senyora Gemma Guillazo Blanch
coordinadora de la Unitat de Psicobiologia del Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de
la Salut.
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Resolució del rector, de 13 de gener de 2009, per la qual es nomena el senyor Eduardo Doval Diéguez
coordinador de Tercer Cicle i Coordinador de la Unitat de Metodologia de les Ciències del Comportament del
Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut.
Resolució de la rectora, de 29 de gener de 2009, per la qual es nomena el senyor Carles Ferrer Ramis
director del Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics.
Resolució de la rectora, de 29 de gener de 2009, per la qual es nomena el senyor Joan Oliver Malagelada
secretari del Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics.
Resolució de la rectora, de 29 de gener de 2009, per la qual es nomena el senyor Jordi Herrera
Joancomartí coordinador de Postgrau i Doctorat del Departament d’Enginyeria de la Informació i de les
Comunicacions.
Cessaments
Resolució del rector, de 13 de gener de 2009, per la qual la senyora M. Carmen Santa-Cruz Alemán cessa
com a coordinadora de la Unitat de Citologia i Histologia (Facultat de Biociències) del Departament de Biologia
Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia.
Resolució del rector, de 13 de gener de 2009, per la qual la senyora Montserrat Garcia Caldés cessa com a
coordinadora de la Unitat de Biologia Cel·lular i de Genètica Mèdica (Facultat de Medicina) del Departament de
Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia.
Resolució del rector, de 13 de gener de 2009, per la qual la senyora Laura Tusell Padrós cessa com a
coordinadora de la Unitat de Biologia Cel·lular (Facultats de Biociències i de Veterinària) del Departament de
Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia.
Resolució del rector, de 13 de gener de 2009, per la qual el senyor José María Losilla Vidal cessa com a
coordinador de Tercer Cicle i coordinador de la Unitat de Metodologia de les Ciències del Comportament del
Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut.
Resolució del rector, de 13 de gener de 2009, per la qual la senyora Sònia Darbra Marges cessa com a
coordinadora de la Unitat de Psicobiologia del Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de
la Salut.
Resolució del rector, de 13 de gener de 2009, per la qual la senyora Rosa Maria Ortuño Mingarro cessa
com a coordinadora de la Unitat de Química Orgànica del Departament de Química.
Resolució de la rectora, de 29 de gener de 2009, per la qual el senyor Carles Ferrer Ramis cessa com a
secretari del Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics.
Resolució de la rectora, de 29 de gener de 2009, per la qual el senyor Jordi Aguiló Llobet cessa com a
director del Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics.
Resolució de la rectora, de 29 de gener de 2009, per la qual el senyor Joan Oliver Malagelada cessa com a
coordinador de Tercer Cicle del Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics.
Resolució de la rectora, de 29 de gener de 2009, per la qual el senyor Joan Serra Sagristà cessa com a
coordinador de Postgrau i Doctorat del Departament d’Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions.
II.3. Institucionals
Nomenaments
Decret 2/2009 de 7 de gener, de nomenament de la senyora Ana Ripoll Aracil com a rectora de la
Universitat Autònoma de Barcelona (DOGC núm. 5295 de 13 de gener de 2009).
Resolució de la rectora, de 15 de gener de 2009, per la qual es nomena la senyora Isabel Pont Castejón
secretària general, amb efectes de 19 de gener de 2009.
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Resolució de la rectora, de 15 de gener de 2009, per la qual es nomena la senyora Montserrat Farell Ferrer
vicerectora d’Estudis de Grau.
Resolució de la rectora, de 15 de gener de 2009, per la qual es nomena la senyora María José Recoder
Sellarès vicerectora de Relacions Institucionals.
Resolució de la rectora, de 15 de gener de 2009, per la qual es nomena la senyora Magda Solà Tey
vicerectora d’Economia.
Resolució de la rectora, de 15 de gener de 2009, per la qual es nomena la senyora Mercedes Unzeta López
vicerectora de Relacions Internacionals.
Resolució de la rectora, de 15 de gener de 2009, per la qual es nomena el senyor Bonaventura Bassegoda
Hugas vicerector de Transferència Social i Cultural.
Resolució de la rectora, de 15 de gener de 2009, per la qual es nomena el senyor Miquel Àngel Senar
Rosell vicerector de Personal Acadèmic.
Resolució de la rectora, de 15 de gener de 2009, per la qual es nomena el senyor Jordi Marquet Cortés
vicerector de Projectes Estratègics-Parc de Recerca.
Resolució de la rectora, de 15 de gener de 2009, per la qual es nomena el senyor Carles Jaime Cardiel
vicerector d’Estudis de Postgrau.
Resolució de la rectora, de 15 de gener de 2009, per la qual es nomena el senyor Santiago Guerrero
Boned vicerector d’Organització i Fundacions.
Resolució de la rectora, de 15 de gener de 2009, per la qual es nomena el senyor Joan Gómez Pallarès
vicerector d’Investigació.
Resolució de la rectora, de 15 de gener de 2009, per la qual es nomena el senyor Remo Lucio Suppi
Boldrito comissionat de la rectora per a la Societat de la Informació.
Resolució de la rectora, de 28 de gener de 2009, per la qual es nomena la senyora Isabel Pont Castejón
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió general de política universitària i a la
Comissió de política lingüística del Consell Interuniversitari de Catalunya.
Resolució de la rectora, de 28 de gener de 2009, per la qual es nomena la senyora Mercedes Unzeta López
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió de relacions internacionals del Consell
Interuniversitari de Catalunya.
Resolució de la rectora, de 28 de gener de 2009, per la qual es nomena el senyor Miquel Àngel Senar
Rosell representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió de personal acadèmic del Consell
Interuniversitari de Catalunya.
Resolució de la rectora, de 28 de gener de 2009, per la qual es nomena el senyor Joan Gómez Pallarès
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió de recerca i transferència de coneixement
del Consell Interuniversitari de Catalunya.
Resolució de la rectora, de 28 de gener de 2009, per la qual es nomena la senyora Montserrat Farell Ferrer
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió de programació i ordenació acadèmica i a
la Comissió d’accés i afers estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya.
Cessaments
Resolució de la rectora, de 14 de gener de 2009, per la qual el senyor Remo Lucio Suppi Boldrito cessa
com a delegat del rector per a l’Oficina Autònoma Interactiva Docent (OAID) i la “e-universitat”.
Resolució de la rectora, de 15 de gener de 2009, per la qual la senyora Anna Cros Alavedra cessa com a
vicerectora de Relacions Institucionals.
Resolució de la rectora, de 15 de gener de 2009, per la qual la senyora M. Dolors Riba Lloret cessa com a
vicerectora d’Ordenació Acadèmica.
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Resolució de la rectora, de 15 de gener de 2009, per la qual la senyora Immaculada Vilardell Riera cessa
com a vicerectora d’Economia.
Resolució de la rectora, de 15 de gener de 2009, per la qual la senyora Mercedes Unzeta López cessa com
a vicerectora de Relacions Exteriors i de Cooperació.
Resolució de la rectora, de 15 de gener de 2009, per la qual el senyor Joan Carbonell Manils cessa com a
vicerector d’Estudiants i de Cultura.
Resolució de la rectora, de 15 de gener de 2009, per la qual el senyor Jordi Marquet Cortés cessa com a
vicerector de Projectes Estratègics-Parc de Recerca.
Resolució de la rectora, de 15 de gener de 2009, per la qual el senyor Antoni Méndez Vilaseca cesa com a
vicerector d’Estudis i de Qualitat.
Resolució de la rectora, de 15 de gener de 2009, per la qual el senyor Miquel Vilardell Tarrés cessa com a
vicerector de Relacions amb Institucions Sanitàries.
Resolució de la rectora, de 15 de gener de 2009, per la qual el senyor Rafael Grasa Hernández cessa com
a secretari general.
Resolució de la rectora, de 15 de gener de 2009, per la qual la senyora Montserrat Pallarès Barberà cessa
com a vicerectora d’Investigació.
Resolució de la rectora, de 15 de gener de 2009, per la qual el senyor Carles Jaime Cardiel cessa com a
delegat del rector per a doctorat i secretari de l’Escola de Postgrau.
Resolució de la rectora, de 15 de gener de 2009, per la qual la senyora María José Recoder Sellarès cessa
com a adjunta als vicerectors d’Estudis i d’Ordenació Acadèmica.
Resolució de la rectora, de 15 de gener de 2009, per la qual el senyor Miquel Àngel Senar Rosell cessa
com a adjunt a la vicerectora de Personal Acadèmic per al personal acadèmic i investigador.
Resolució de la rectora, de 28 de gener de 2009, per la qual la senyora M. Dolors Riba Lloret cessa com a
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió de programació i ordenació acadèmica del
Consell Interuniversitari de Catalunya.
Resolució de la rectora, de 28 de gener de 2009, per la qual el senyor Joan Carbonell Manils cessa com a
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió d’accés i afers estudiantils i a la Comissió
del programa de promoció d’estudiants del Consell Interuniversitari de Catalunya.
Resolució de la rectora, de 28 de gener de 2009, per la qual la senyora Montserrat Pallarès Barberà cessa
com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió de recerca del Consell
Interuniversitari de Catalunya.
Resolució de la rectora, de 28 de gener de 2009, per la qual el senyor Rafael Grasa Hernández cessa com
a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió general de política universitària i a la
Comissió de política lingüística del Consell Interuniversitari de Catalunya.
III. Convenis
III.1. Marcs de col·laboració
Conveni de 4 de setembre de 2008 entre la UAB i la Universidad Austral, Argentina, per a la col·laboració en
matèria acadèmica.
Conveni de 4 de desembre de 2008 entre la UAB i la Fundació ICTUS-Malaltia Vascular, per a la col·laboració
en matèria de comunicació i salut en l'àmbit de la recerca, la formació i la difusió, i per a contribuir a la millora
de la qualitat de la informació sanitària.
Conveni de 10 de desembre de 2008 entre la UAB i Inbenta Professional Services S.L., per a col·laborar en
els aspectes tecnològics, professionals i de recerca en matèria tecnològica, professional i de recerca.

_____________________________________________________
17

BOUAB Núm. 59

Gener del 2009

Conveni de 23 de desembre de 2008 entre la UAB i la Universidade Federal de Bahia, Brasil, per a promoure
el desenvolupament i difusió de la cultura i, particularment, el desenvolupament de l'ensenyament superior de
pre i postgrau, així com la investigació científica.
III.2. Específics
Conveni de 22 de gener de 2008 entre la UAB i l’Ajuntament d'Esparreguera, per a emmarcar l'actuació en
la participació en el projecte "Campus Ítaca" de la UAB per a l'any 2008.
Conveni de 5 de maig de 2008 entre la UAB i l’Institut de Física d'Altes Energies (IFAE), per a definir les
infraestructures físiques necessàries per a l'ocupació i ús, per un temps especificat, d'un espai
d'aproximadament 150 m2, als locals del Servei d'Informàtica de la UAB per part de la Divisió PIC de l'IFAE.
Conveni de 28 de maig de 2008 entre la UAB i el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la
Generalitat de Catalunya, per a la participació en l'Organització de les Proves d'Accés a la UAB assumint com a
propis els models d'exàmens de PAU per la Comissió Coordinadora de les PAU per al curs 2007-2008.
Conveni d’1 d’octubre de 2008 entre la UAB i la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Perú,
per a col·laboració a través del grup de treball SHADES (Software-Hardware Agent-Based Distributed and
Embedded Systems) del Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics de la UAB i la Unidad de
Posgrado de la Facultad de Ingenieria Electrónica y Electrica de la UNMSM.
Conveni de 14 d’octubre de 2008 entre la UAB i la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), per a la cessió
gratuïta del sistema de producció i difusió de continguts multimèdia de la UPV denominat Polimendia.
Conveni de 14 d’octubre de 2008 entre la UAB i la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), pel qual la UPV
col·laborarà amb la UAB en les tasques d'assessorament i formació de la implantació de Polimedia així com de
l'entrega de la documentació corresponent.
Conveni de 30 d’octubre de 2008 entre la UAB, Aero Link Air Services S.L. i Flightline S.L., per a la
realització d'un programa de formació conjunta per a la formació de futurs pilots.
Conveni de 4 de novembre de 2008 entre la UAB i l’Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea (AENA), per a la col·laboració en la realització del Màster Oficial en Gestió Aeronàutica
durant el curs acadèmic 2008-2009.
Conveni de 12 de novembre de 2008 entre la UAB i l’Institut de Física d'Altes Energies (IFAE), per a
l’aportació, per part de la Divisió Port d'Informació Científica (PIC) de l'IFAE d'una subvenció per als anys 2008 i
2009.
Conveni de 2 de desembre de 2008 entre la UAB i United Nations' Allianze of Civilizations (AoC), per a la
col·laboració de la UAB en el lloc Web: AoC's Media Literacy Educationa cleringhouse.
Conveni de 3 de desembre de 2008 entre la UAB i el Consell Comarcal del Vallès Occidental, per a
emmarcar l'actuació en la participació en el projecte "Campus Ítaca" de la UAB per a l'any 2008.
Conveni de 9 de desembre de 2008 entre la UAB i el Departament d'Interior, Relacions Institucionals i
Participació de la Generalitat de Catalunya (DIREP), per a impulsar i donar suport a projectes d'educació per la
pau (finançament de material i recursos pedagògics d'educació per la pau).
Conveni de 9 de desembre de 2008 entre la UAB i la Secretaría de Estado de Universidades del Ministerio de
Ciencia y Innovación, per a la gestió d'ajuts dins del marc de les convocatòries de mobilitat de postgrau,
postdoctorat i estàncies de professors i investigadors visitants o en règim de sabàtic.
Conveni de 12 de desembre de 2008 entre la UAB i l’Institut Barcelona Esports (IBE), per a impulsar i
fomentar la recerca científica i la seva difusió sobre l'olimpisme, l'esport, l'esport adaptat i possibilitar les vies
de col·laboració en aspectes de formació, actualització científica i especialització.
Conveni de 19 de desembre de 2008 entre la UAB, el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de
la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Manresa, per a la col·laboració, a
través del Seminari de Paleografia, de Codicologia i de Diplomàtica de la UAB, per a realitzar sessions de treball
i classes pràctiques de paleografia relacionades estretament amb les activitats d'aquest Seminari a l'Arxiu
Comarcal del Bages.
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Conveni de 8 de gener de 2009 entre la UAB i el Sr. Josep Vinyals, per a la cessió d'ús de la col·lecció de
cartells de temàtica política del Sr. Vinyals a la UAB.
Conveni de 29 de gener de 2009 entre la UAB, l’Ajuntament de Barcelona, la Cambra de Comerç de
Barcelona, la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPF), la Universitat
Pompeu Fabra (UPF) i la Universitat Ramon Llull (URL), pel a establir el marc de col·laboració estable en el
camp de la difusió i promoció de la recerca i la innovació, la valorització de la recerca i la transferència de
coneixement.
IV. Convocatòries i resolucions de places
IV.1. Personal docent i investigador
Convocatòries
Resolució del rector de 26 de novembre de 2008, per la qual es convoquen concursos d'accés a cossos de
funcionaris docents universitaris (DOGC núm. 5297 de 15 de gener de 2009).
Resolució del rector de 26 de novembre de 2008, per la qual es convoquen concursos d'accés a cossos de
funcionaris docents universitaris, per ocupar places assistencials bàsiques, incloses en el conveni subscrit el 15
de març de 2002, entre la Universitat Autònoma de Barcelona, l´Institut Municipal d´Assistència Sanitària i
l´Institut Municipal de Salut Pública (DOGC núm. 5297 de 15 de gener de 2009).
Resolució del rector de 29 d'octubre de 2008, per la qual es convoca concurs públic per a l’accés a places
d’agregat en règim de contracte laboral (DOGC núm. 5298 de 16 de gener de 2009).
Resolució del rector de 26 de novembre de 2008, per la qual es convoca concurs públic per a l’accés a
places d’agregat en règim de contracte laboral (DOGC núm. 5298 de 16 de gener de 2009).
IV.2. Personal d’administració i serveis
Convocatòries
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 8 de gener de 2009, per la
qual s’anuncia una convocatòria pública per a cobrir una plaça de tècnic/a superior de Planificació i Diagnosi
Interna amb destinació a la Oficina de Planificació i Organització.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 16 de gener de 2009, per
la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d´ administratiu/iva amb destinació a l´Àrea
de Serveis Logístics i d´Administració.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 16 de gener de 2009, per
la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de tècnic/a superior de suport de la recerca,
amb destinació servei d´Estabulari Administració de Medicina.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 19 de gener de 2009, per
la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de tècnic/a mitjana, amb destinació Oficina de
Programació i de Qualitat.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 19 de gener de 2009, per
la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de director/a tècnic, amb destinació Servei
d´Estabulari de Ratolins, Centre de Biotecnologia Animal i de Teràpia Gènica, Administració de Medicina.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 26 de gener de 2009, per
la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir dues places, que es detallen a continuació:
Plaça

Destinació

Horari de treball

A

Administració de Lletres i Psicologia

08:00-15h

B

Administració d´Empresarials i d´Informàtica de Sabadell

08:00-15h
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Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 29 de gener de 2009, per
la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’administratiu/iva responsable de tarda, amb
destinació a l´Administració de Centre de les facultats de Filosofia i Lletres i de Psicologia.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 29 de gener de 2009, per
la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’administratiu/iva, amb destinació a l´Escola
de Postgrau.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 29 de gener de 2009, per
la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’administratiu/iva, amb destinació a
l´Administració de Centre de l´Escola Tècnica Superior d´Enginyeria.
Resolucions
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 7 de gener de 2009, per la
qual s’autoritza la reincorporació per adscripció provisional de la senyora Júlia Arrufat Arrufat al servei actiu de
l’escala auxiliar administrativa amb destinació a l´Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 12 de gener de 2009, per
la qual es declara desert el concurs públic per cobrir la plaça de tècnic/a de gestió i estudis de la informació,
amb destinació a l´Oficina de Gestió de la Informació i de la Documentació.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 12 de gener de 2009, per
la qual s’atorga al senyor Josep Lluís Gómez Barrera la plaça d’adjunt al cap de suport logístic i punt
d’informació, amb destinació a la Facultat de Ciències de l´Educació (Administració de Ciències de d´Educació i
de Traducció i d´Interpretació).
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 15 de gener de 2009, per
la qual s’encarreguen amb caràcter provisional, les funcions de Secretària de la Rectora a la senyora Sílvia
Fernández Megino, amb dependència orgànica del Cap del Gabinet del Rectorat i dependència funcional de la
Rectora.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 15 de gener de 2009, per
la qual s’autoritza la reincorporació, de la senyora Mireia Moreno Maillo, a la plaça de Secretària del vicerectorat
de Relacions Internacionals.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 20 de gener de 2009, per
la qual s’atorga a la senyora Elisabet Carbonell Teruel la plaça de tècnic/a especialista de laboratori amb
destinació al Departament de Bioquímica i Biologia Molecular (Administració de Medicina) (plaça A).
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 20 de gener de 2009, per
la qual s’atorga a la senyora Raquel Ferraz Albiol la plaça de tècnic/a especialista de laboratori amb destinació
al Departament de Genètica i Microbiologia (Administració de Centre de Ciències i de Biociències) (plaça B).
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 23 de gener de 2009, per
la qual s’atorga a la senyora Neus López Izquierdo la plaça de lletrat/da amb destinació al Gabinet Jurídic.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 26 de gener de 2009, per
la qual s’atorga al senyor Antonio Chaves Aguilar la plaça de cap de suport logístic i punt d’informació amb
destinació a l´Administració de Centre de Dret, de Ciències Econòmiques i de Ciències Polítiques.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 27 de gener de 2009, per
la qual s’atorga al senyor Albert Duque Rubia la plaça de cap de tècnic/a superior de formació i orientació
professional per a doctors, amb destinació a l´Escola de Postgrau.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 27 de gener de 2009, per
la qual es declara desert el concurs intern per cobrir la plaça de tècnic/a de suport a la recerca, amb destinació
al Servei D´Estabulari (Administració de Medicina).
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 28 de gener de 2009, per
la qual s’atorga al senyor Lucas Santos Botana la plaça de cap de tècnic/a superior, amb destinació a
Comunicació Àrea de Comunicació i Promoció.

_____________________________________________________
20

BOUAB Núm. 59

Gener del 2009

V. Disposicions d’interès per a la UAB
V.1. Estatals
Resolució de 2 de gener de 2009, de la Secretaria d´Estat d´Hisenda i Pressupostos, per la qual es
dicten instruccions en relació amb les nòmines dels funcionaris inclosos en l’àmbit de l’aplicació de la Llei
30/1984, de 2 d’agost en el termes de la disposició final quarta de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de L´Estatut
Bàsic de d´Empleat Públic, i s’actualitzen per l’any 2009 les quanties de les retribucions del personal a que es
refereixen els corresponents articles de la Llei de Pressupostos Generals de l´Estat per aquest exercici (BOE
núm. 2 de 2 gener de 2009).
Resolució de 23 de desembre de 2008, de l´Institut de Salut Carlos III, de declaració de crèdits
disponibles de la convocatòria Ajudes de l´ Acció estratègica en Salut, en el marc del Plan Nacional de I+D+i
2008 – 2011; Línia de Infraestructures científic tecnològiques; Subprograma de Infraestructures Científic
Tecnològiques per centres del Sistema Nacional de Salut (BOE núm. 3 de 3 gener de 2009).
Resolució de 23 de desembre de 2008, de la Secretaria d´Estat d´Universitats, per la qual es fa
pública la convocatòria corresponent a l’any 2009 de concessió d’ajudes del Programa Nacional de Contractació
e Incorporació de Recursos Humans d´Investigació en el marc del Plan Nacional d´Investigació Científica,
Desenvolupament e Innovació 2008-2011 (BOE núm. 4 de 5 de gener de 2009).
Resolució de 17 de desembre de 2008, de la Presidència de l´Agència Espanyola de Cooperació
Internacional per el Desenvolupament , per la qual es concedeixen ajuts per a la realització de les diverses
modalitats que conformen el Programa de Cooperació Interuniversitària e Investigació entre Espanya i
Iberoamèrica (BOE núm. 6 de 7 de gener de 2009).
Resolució de 26 de desembre de 2008, de la Secretaria d´Estat d´Universitats, per la qual es publica
l´Acord del Consell de Ministres de 19 de desembre de 2008, per el qual s’estableix el caràcter oficial de
determinats títols de Grau i la seva inscripció en el Registre d´Universitats, Centres i Títols (BOE núm. 7 de 8
de gener de 2009).
Resolució de 3 de desembre de 2008, de l´Institut Nacional d´Investigació i Tecnologia Agrària i
Alimentària, per la qual es modifica la de 20 d’agost de 2008, per la qual es concedeixen ajudes per a la
formació de personal investigador en formació del Subprograma FPI-INIA en el marc del Plan Nacional
d´Investigació Científica, Desenvolupament e Innovació Tecnològica 2008-2011 (BOE núm. 7 de 8 de gener de
2009).
Resolució de 3 de desembre de 2008, de la Direcció General d´Universitats, per la qual es concedeixen
premis i accèssit als treballs d´Investigació del VII Certamen Universitari “Arquímedes” d´Introducció a la
Investigació Científica (BOE núm. 7 de 8 de gener de 2009).
Resolució de 22 de desembre de 2008, de la Direcció General d´Universitats, per la qual s’emplaça als
interessats en el recurs contenciós-administratiu número 001/50/2008 interposat per la Federació
d´Ensenyament de Comissions Obreres contra el Reial Decret 989/2008, de 13 de juny, per al qual es regula la
contractació excepcional de professors col·laboradors, davant de la Sala Tercera del Contenciós-Administratiu
del Tribunal Suprem, Secció Quarta (BOE núm. 7 de 8 de gener de 2009).
Resolució de 30 de desembre de 2008, de la Secretaria d´Estat d´Universitats, per la qual es
corregeixen errors de les de 3 de setembre de 2007 i de 4 de desembre de 2007, per la qual es concedeixen les
aportacions complementàries a les universitats e institucions d’ensenyament superior per al desenvolupament
del programa comunitari Erasmus (BOE núm. 9 de 10 de gener de 2009).
Reial Decret 2062/2008, de 12 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 55/2007, de 28 de desembre,
del Cine (BOE núm. 10 de 12 de gener de 2009).
Reial Decret 2063/2008, de 12 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 10/2007, de 22 de desembre,
de la Lectura, del Llibre i de les Biblioteques en relació al ISBN (BOE núm. 10 de 12 de gener de 2009).
Resolució de 9 de desembre de 2008, de la Presidència del Consejo Superior de Deportes, per la qual
es convoquen els Campionats d’Espanya Universitaris corresponents a l’any 2009 i es fa pública la convocatòria
de les corresponents subvencions (BOE núm. 10 de 12 de gener de 2009).
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Resolució de 27 de desembre de 2008, de la Secretaria d´Estat d´Universitats, per la qual es
concedeixen ajudes predoctorals de formació de personal investigador, en la seva convocatòria 2008 (BOE
núm. 10 de 12 de gener de 2009).
Resolució de 17 de desembre de 2008, de la Secretaria d´Estat d´Universitats, per la qual es
concedeixen ajudes per a la mobilitat de professors visitants en els estudis de doctorat amb menció de qualitat
per el curs 2008-2009 (BOE núm. 10 de 12 de gener de 2009).
Resolució de 18 de desembre de 2008, de la Secretaria d´Estat d´Universitats, per la qual es
concedeixen ajudes de mobilitat per a la participació de professors en tribunals de tesis convocats per la Menció
Europea en el títol de doctor (BOE núm. 10 de 12 de gener de 2009).
Resolució de 19 de desembre de 2008, de la Secretaria d´Estat d´Universitats, per la qual es
concedeixen ajudes per a la mobilitat de professors visitants en màsters oficials per el curs 2008-2009 (BOE
núm. 10 de 12 de gener de 2009).
Resolució de 22 de desembre de 2008, de la Secretaria d´Estat d´Universitats, per la qual es
concedeixen renovacions de projectes per a la cooperació interuniversitària amb Brasil (BOE núm. 10 de 12 de
gener de 2009).
Resolució de 19 de desembre de 2008, de la Secretaria d´Estat d´Universitats, per la qual es
concedeixen ajudes per a la cooperació interuniversitària amb Brasil (BOE núm. 10 de 12 de gener de 2009).
Resolució de 9 de desembre de 2008, de la Secretaria d´Estat d´Universitats, per la qual es
concedeixen subvencions del subprograma Torres Quevedo, corresponent al segon termini de presentació de
sol·licituds de la convocatòria de 2008 (BOE núm. 11 de 12 de gener de 2009).
Resolució de 15 de desembre de 2008, de la Secretaria d´Estat d´Universitats, per la qual es fixa la
quantia de la compensació econòmica a les entitats col·laboradores per la gestió de les ajudes per a estades de
mobilitat posdoctoral en centres estrangers, en el marc de l´Estatut del personal investigador en formació
(BOE núm. 13 de 15 de gener de 2009).
Resolució de 22 de desembre de 2008, de la Secretaria d´Estat d´Universitats, per la qual es
concedeix el trasllat temporal a un centre a l´ estranger a personal investigador en formació de beca o
contracte en pràctiques, del Programa nacional de formació de professorat universitari (BOE núm. 13 de 15 de
gener de 2009).
Resolució de 23 de desembre de 2008, de la Secretaria d´Estat d´Universitats, per la qual es
concedeixen ajudes per a la mobilitat d´estudiants en màsters oficials per el curs acadèmic 2008-2009 (BOE
núm. 13 de 15 de gener de 2009).
Resolució de 27 de desembre de 2008, de la Secretaria d´Estat d´Universitats, per la qual s’abonen
avançaments a les entitats col·laboradores, corresponents a les ajudes per a beques i contractes del programa
de formació de professorat universitari, en el marc de l´Estatut del personal investigador en formació (BOE
núm. 13 de 15 de gener de 2009).
Resolució de 19 de desembre de 2008, de la Secretaria d´Estat d´Universitats, per la qual
s’adjudiquen estades breus en Espanya i a l’estranger a personal investigador en formació de beca o contracte,
del Programa nacional de formació de professorat universitari per l’any 2008 (BOE núm. 13 de 15 de gener de
2009).
Correcció d’errades de la Resolució de 2 de gener de 2009, de la Secretaria d´Estat d´Hisenda i
Pressupostos, 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’actualitzaran per l’any 2009, les quanties de les retribucions
del personal a que es refereix els corresponents articles de la Llei de Pressupostos Generals de l´Estat per dit
exercici (BOE núm. 19 de 22 de gener de 2009).
Ordre CIN/35/2009, de 15 de gener, per la qual es regula la Comissió Ministerial d’administració
Electrònica del Ministeri de Ciència i Innovació (BOE núm. 19 de 22 de gener de 2009).
Correcció d’errates de la Resolució de 2 de gener de 2009, de la Secretaria d´Estat d´Hisenda i
Pressupostos, 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
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d’abril, de l´Estatut Bàsic de l´Empleat Públic i s’actualitzaran per l’any 2009, les quanties de les retribucions
del personal a que es refereixen els corresponents articles de la Llei de Pressupostos Generals de l´Estat per dit
exercici (BOE núm. 20 de 23 de gener de 2009).
Reial Decret 2093/2008, 19 de desembre de 2008, pel qual es regulen els Centres Tecnològics i els
Centres de Recolzament a la Innovació Tecnològica d’àmbit estatal i es crea el Registre d’aquests Centres (BOE
núm. 22 de 26 de gener de 2009).
Llei 15/2008, 23 de desembre de 2008, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 2009 (BOE
núm. 22 de 26 de gener de 2009).
Llei 16/2008, 23 de desembre de 2008, de mesures fiscals i financeres (BOE núm. 22 de 26 de gener de
2009).
Llei 17/2008, 23 de desembre de 2008, de modificació de la Llei 6/2008, de 13 de maig del Consell
Nacional de la Cultura i les Arts (BOE núm. 22 de 26 de gener de 2009).
Llei 18/2008, 23 de desembre de 2008, de garantia i qualitat del subministrament elèctric (BOE núm. 22
de 26 de gener de 2009).
Resolució de 16 de gener de 2009, de la Secretaria General del Consell de Coordinació Universitària,
per la qual es publica la Resolució de la Presidència de la Comissió jutjadora de les proves d’habilitació nacional
de Catedràtics d´Universitat de l’àrea de coneixement d´Astronomia i Astrofísica, per la qual es senyala lloc,
data i hora de celebració de l’acte de presentació (BOE núm. 24 de 28 de gener de 2009).
Resolució de 19 de gener de 2009, de la Direcció General de Pressupostos, per la qual s’estableixen els
còdics que defineixen la classificació econòmica (BOE núm. 24 de 28 de gener de 2009).
V.2. Autonòmiques
Resolució IUE/3971/2008, de 18 de desembre de 2008, per la qual es dóna publicitat al procediment per
a l’emissió dels informes previs a la selecció per a la contractació de professorat lector de les universitats
públiques per a l’any 2009 (DOGC núm. 5292 de 8 de gener de 2009).
Resolució IUE/3972/2008, de 18 de desembre de 2008, per la qual es dóna publicitat al procediment per
a l’emissió dels informes previs a la selecció per a la contractació de professorat col·laborador de les
universitats públiques per a l’any 2009 (DOGC núm. 5292 de 8 de gener de 2009).
Resolució IUE/4027/2008, de 16 de desembre de 2008, per la qual es dóna publicitat a la segona
addenda al conveni de col·laboració, signat el 14 de març de 2003, entre el Ministeri de Ciència i Tecnologia i la
Generalitat de Catalunya per a la constitució del Consorci per a la Construcció, Equipament i Explotació del
Laboratori de Llum de Sincrotró (DOGC núm. 5297 de 15 de gener de 2009).
Resolució IUE/4027/2008, de 16 de desembre de 2008, per la qual es dóna publicitat a la segona
addenda al conveni de col·laboració, signat el 14 de març de 2003, entre el Ministeri de Ciència i Tecnologia i la
Generalitat de Catalunya per a la constitució del Consorci per a la Construcció, Equipament i Explotació del
Laboratori de Llum de Sincrotró (DOGC núm. 5297 de 15 de gener de 2009).
Ordre IRP/564/2008, de 29 de desembre de 2008, per la qual s’aproven les bases reguladores de les
subvencions per a entitats sense afany de lucre per a la realització d’activitats de foment de la pau i la cultura
de la pau i de promoció i defensa dels drets humans, i s’obre la convocatòria pública per a la presentació de
sol·licituds per a l’any 2009 (DOGC núm. 5297 de 15 de gener de 2009).
Ordre IUE/563/2008, de 29 de desembre de 2008, per la qual es fixa la data d’entrada en vigor de
l’obligatorietat de la inspecció tècnica periòdica dels ciclomotors de dues rodes (DOGC núm. 5297 de 15 de
gener de 2009).
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