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I. Disposicions generals i acords
I.1. Comissions del Consell Social
I.1.1. Comissió Acadèmica
Acord 2/2009, de 10 de febrer, pel qual s’aprova el recurs presentat per a la concessió de beques de
col·laboració en departaments convocades pel Ministerio de Educación Política Social y Deporte, per al curs
2008-2009, d´acord amb el que consta en el document CA 1/2/2009.
I.1.2. Comissió Econòmica
Acord 2/2009, de 6 de febrer, pel qual s’aprova que el Consell Social de la Universitat Autònoma de
Barcelona aporti a l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) en l’any 2009 una quota anual de
6.000 euros, en virtut de l’acord de 10 de desembre de 2008 de l´ACUP.
Acord 3/2009, de 6 de febrer, pel qual s’aproven els complements retributius de recerca del personal docent
i investigador funcionari a 31-12-07, d´acord amb el que consta en document CE 01/02-2009.
Acord 4/2009, de 6 de febrer, pel qual s’aproven les tarifes del Programa d´Study Abroad Campus per al
curs acadèmic 2009-2010, d´acord amb el que consta en el document CE02/02-2009.
I.2. Comissions del Consell de Govern
I.2.1. Comissió d’Afers Acadèmics
Acord 1/2009, de 18 de febrer, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la memòria i el pla
d’estudis dels ensenyaments conduents al títol de grau següents, i s’eleven a la Comissió d’Afers Acadèmics per
a la seva aprovació, si escau:
Graduat/Graduada en Educació Infantil
Graduat/Graduada en Fisioteràpia
Graduat/Graduada en Infermeria
Graduat/Graduada en Logopèdia
Acord 2/2009, de 18 de febrer, pel qual es modifica l’oferta d’assignatures del programa Metacampus.
Acord 3/2009, de 24 de febrer, pel qual es modifica, per delegació del Consell de Govern, la memòria i el
pla d’estudis dels ensenyaments conduents al títol de Graduat/Graduada en Dret.
Acord 4/2009, de 24 de febrer, pel qual s’atorguen, per delegació del Consell de Govern, els premis
extraordinaris de titulació, corresponents al curs acadèmic 2007/2008, a les senyores i als senyors, que tot
seguit es relacionen:
1. Anna Lite Divi, de la titulació de Filologia Hispànica – Filologia Catalana.
2. Anna Lite Divi, de la titulació de Filologia Catalana – Filologia Hispànica.
3. Carolina Padrosa Trias, de la titulació de Filologia Francesa – Filologia Anglesa
4. Carolina Padrosa Trias, de la titulació de Filologia Anglesa – Filologia Francesa.
5. Vicente Da Palma Corchado, de la titulació de Teoria de la literatura comparada.
6. Edda Sant Obiols, de la titulació d´Humanitats.
7. Gloria Melendo Inogés, de la titulació d´Humanitats.
8. Rosa Rafecas Jané, de la titulació d´Història i Ciència de la Música.
9. Marta Andrés Martí, de la titulació d´Història i Ciència de la Música.
10. Lara Gelabert Batllori, de la titulació d´Història.
11. Laia Vicens Llumà, de la titulació d´Història.
12. Javier Marzo Artigas, de la titulació de Geografia.
13. Joaquim Vilar Font, de la titulació de Geografia.
14. Maria Tanzer Domínguez, de la titulació de Filosofia.
15. Noè Pasies Baca, de la titulació de Filosofia.
16. Marta Latorre Pena, de la titulació de Filologia Hispànica.
17. Alfredo Martín Gómez, de la titulació de Filologia Hispànica.
18. Nuria Navidad Navidad, de la titulació de Filologia Francesa.
19. Gemma Blández Trujillo, de la titulació de Filologia Francesa.
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20. Mónica Flores Fernández, de la titulació de Filologia Clàssica.
21. Raül Segarra López, de la titulació de Filologia Clàssica.
22. Martí March Massós, de la titulació de Filologia Catalana.
23. Xavier Iglesias Gallart, de la titulació de Filologia Catalana.
24. Lidia García Pérez, de la titulació de Filologia Anglesa.
25. Maria Alba Serrat Sabatés, de la titulació de Filologia Anglesa.
26. Jeremy Benjamín Buck Gili, de la titulació d´Antropologia Social i Cultural.
27. Josué Molina Neira, de la titulació d´Antropologia Social i Cultural.
28. Ester Zamora Adelantado, de la titulació de Medicina.
29. Carla Farré Tebar, de la titulació de Medicina.
30. Irene Buera Surribas, de la titulació de Medicina.
31. Patrícia Rovira Castellví, de la titulació de Medicina.
32. Ignasi Figueras Nart, de la titulació de Medicina.
33. Joan Bosa Puigredon, de la titulació de Matemàtiques.
34. Ana Belén Serrano Arjona, de la titulació d´Investigació i Tècniques de Mercat.
35. Iván Cortés Rodríguez, de la titulació d´Investigació i Tècniques de Mercat.
36. Raul Pareja Sequera, de la titulació d´Administració i Direcció d´Empreses + Dret.
37. Daniel Lopez Martinez, de la titulació d´Administració i Direcció d´Empreses + Dret.
38. Marta Moreno Parra, de la titulació d´Economia.
39. Luis Alfonso Villacorta Gonzales, de la titulació d ´Economia.
40. Sandra Aguilera Moyano, de la titulació d´Economia.
41. Isaac Julve Estelle, de la titulació d´Administració i Direcció d´Empreses.
42. Ana Belén Serrano Arjona, de la titulació d´Administració i Direcció d´Empreses.
43. Estrella Barrio Fraile, de la titulació d´Administració i Direcció d´Empreses.
44. Laura Abelló Querol, de la titulació d´Administració i Direcció d´Empreses.
45. Judit Carné Ginestà, de la titulació d´Administració i Direcció d´Empreses .
46. Joan Serra Montagut, de la titulació de Periodisme.
47. Marc Campdelacreu Rodríguez, de la titulació de Periodisme.
48. Laura Pous Trull, de la titulació de Periodisme.
49. Jordi Bes Lozano, de la titulació de Periodisme.
50. Marta Martínez Martínez, de la titulació de Periodisme.
51. Marcos Rodríguez Romero, de la titulació de Periodisme.
52. Ada Cruz Tienda, de la titulació de Periodisme.
53. Núria Álvarez Díaz, de la titulació de Documentació.
54. Marta Gil Mañà, de la titulació de Documentació.
55. Anna Godoy López, de la titulació de Comunicació Audiovisual.
56. Santiago Bonnin Gómez, de la titulació de Comunicació Audiovisual.
57. Antonio Alonso Sorroche, de la titulació de Ciències Polítiques i de l´Administració.
58. Gerard Lillo Jove, de la titulació de Ciències Polítiques i de l´Administració.
59. Raquel Peña Alvarez, de la titulació de Ciències Polítiques i de l´Administració.
60. David Abril Fortuny, de la titulació de Sociologia.
61. Laura Terradas Cargol, de la titulació de Sociologia.
62. Meritxell Alarcón Piñana, de la titulació de Logopèdia.
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63. Laura Cuesta Marco, de la titulació de Logopèdia.
64. Jacobo Chamorro López, de la titulació de Psicologia.
65. M. Sofía Rotger Della, de la titulació de Psicologia.
66. Núria Bosch Serrano, de la titulació de Psicologia.
67. Mireia Canet Casabayó, de la titulació de Psicologia.
68. Mireia Mateu Ratera, de la titulació de Psicologia.
69. Cynthia Binelli Capurro, de la titulació de Psicologia.
70. Carla Subirana Alfonso, de la titulació de Mestra (Especialitat: Llengua estrangera).
71. Inmaculada Torres Marín, de la titulació de Mestra (Especialitat: Llengua estrangera).
72. Gemma Casas Marimon, de la titulació de Mestra (Especialitat: Educació Primària).
73. Adrià Morgades Albiol, de la titulació de Mestre (Especialitat: Educació Primària).
74. Rocío Galindo Chacón, de la titulació de Mestra (Especialitat: Educació Infantil).
75. Laia Moreno Jansana, de la titulació de Mestra (Especialitat: Educació Infantil).
76. Meritxell Pueyo Sotos, de la titulació de Mestra (Especialitat: Educació Infantil).
77. Sílvia Subirana Parera, de la titulació de Mestra (Especialitat: Educació Física).
78. Ingrid Boadella Huybens, de la titulació de Mestra (Especialitat: Educació Física).
79. Alicia Pardo Meléndez, de la titulació de Mestra (Especialitat: Educació Especial).
80. Mireia Cortina Puig, de la titulació de Mestra (Especialitat: Educació Especial).
81. Aaron Fortuño Ramos, de la titulació de Mestre (Especialitat: Educació Musical).
82. José María Aragay Borrás, de la titulació d´Educació Social.
83. Patricia Balaguer Herrera, de la titulació d´Educació Social.
84. Aroa Vidal Calvo, de la titulació de Psicopedagogia.
85. Neus Millan Domènech, de la titulació de Pedagogia.
86. Dolores Isabel Rexachs del Rosario, de la titulació de Pedagogia.
87. Joan Alabort Medina, d´Enginyeria Informàtica.
88. Josep M. Gonfaus Sitjes, d´Enginyeria Informàtica.
89. Esther Lozano Hontecillas, d´Enginyeria Informàtica.
90. Oriol Català Ginebreda, d´Enginyeria Electrònica.
91. Marc Barceló Lladó, d´Enginyeria Tècnica de Telecomunicació (Especialitat: Sistemes Electrònics).
92. Alejandro Correa Vila, d´Enginyeria Tècnica de Telecomunicació (Especialitat: Sistemes Electrònics).
93. David Oliva Martí, d´Enginyeria Química.
94. Olaia Fernández Vila, d´Enginyeria Química.
95. Margarita Miranda de la Torre, d´Enginyeria de Materials.
96. Marta Vilardell Navarro, d´Enginyeria de Materials.
97. Marc Sansa Perna, d’Enginyeria de Telecomunicació.
98. Alba Llobregat Peña, de Ciències Empresarials.
99. María Ángeles Iglesias Mendoza, de Ciències Empresarials.
100. Mireia Guerrero Cordón, de Ciències Empresarials.
101. Fernando López Ríos, de Ciències Empresarials.
102. Gemma Simón Llorente, de Ciències Empresarials.
103. Daniel Salmerón Martínez, d´Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió.
104. Josep Ricart Puig, d´Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes.
105. Daniel Molinero Reguera, d´Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes.
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Acord 5/2009, de 24 de febrer, pel qual s’atorguen premis extraordinaris de doctorat, per delegació del
Consell de Govern, que tot seguit es transcriu:
DEPARTAMENT

CURS

Prog. Doctorat/Departament

NOM DELS DOCTORS

Cirurgia

2004-2005

Dep. de Cirurgia

Cirurgia

2005-2006

Dep. de Cirurgia

Cirurgia

2006-2007

Dep. de Cirurgia

Història Moderna i
Contemporània

2006-2007

PD Història Comparada, Social, Política i
Cultural

Farmacologia, de Terapèutica i
de Toxicologia
Farmacologia, de Terapèutica i
de Toxicologia
Farmacologia, de Terapèutica i
de Toxicologia
Pedagogia Aplicada
Pedagogia Aplicada

2004-2005

PD Farmacologia

Ferrando Gisbert, José Maria
Rivas Garcia, Antonio
Rivero de Jesús, Victoria
Placer Santos, José
Vilallonga Puy, Ramon
Fonollosa Calduch, Alejandro
Jimeno Fraile, Jaime
Orsola de los Santos, Anna
Zapata Victori, Miguel Ángel
Domènech Sampere,
Francisco Javier
Martínez Fiol, David
Román Mejías, María Susana

2005-2006

PD Farmacologia

Jiménez Altayó, Francesc

2006-2007

PD Farmacologia

Rodríguez Cortés, Alhelí

2006-2007
2006-2007

PD Innovació i sistema educatiu
PD Qualitat i processos d’innovació educativa

Peris Morancho, Pere
Castro Ceacero, Diego

Acord 6/2009, de 24 de febrer, s’informa favorablement la creació de títols dels màsters propis següents, i
s’eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació, si escau:
-

Seguretat en la construcció
Neuroimmunologia

Acord 7/2009, de 24 de febrer, pel qual s’informa favorablement la creació de títol de la diplomatura de
postgrau en Protecció i autoprotecció integral del professional, i s’eleva al Consell de Govern per a la seva
aprovació, si escau.
Acord 8/2009, de 24 de febrer, pel qual s’informa favorablement la creació de títol de les diplomatures de
postgrau en Pacient d’edat avançada i pluripatològic i en Malaltia tromboembòlica venosa, amb la indicació als
seus responsables que analitzin l’adaptació d’aquestes denominacions, i s’eleva al Consell de Govern per a la
seva aprovació, si escau.
Acord 9/2009, de 24 de febrer, pel qual es ratifica el pla d’estudis dels Màster de nova creació següents, per
delegació del Consell de Govern:
-

Seguretat en la construcció
Neuroimmunologia

Acord 10/2009, de 24 de febrer, pel qual es ratifiquen els plans d’estudis de les diplomatures de postgrau
de nova creació següents, per delegació del Consell de Govern:

-

Protecció i autoprotecció integral del professional
Pacient d’edat avançada i pluripatològic
Malaltia tromboembòlica venosa

Acord 11/2009, de 24 de febrer, pel qual es ratifica la modificació del calendari acadèmic de la Facultat de
Filosofia i Lletres per al curs acadèmic 2008-2009, per delegació del Consell de Govern, que tot seguit es
transcriu:

Resolució de modificació del calendari acadèmic de la Facultat de Filosofia i Lletres per al
curs 2008-2009.
Ateses les ocupacions de la Facultat de Filosofia i Lletres durant els mesos de novembre i desembre de 2008,
que han tingut, entre d’altres conseqüències, la impossibilitat de desenvolupar amb normalitat les activitats
acadèmiques d’aquest centre durant el primer semestre del curs 2008/2009.
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Vist l’acord 15/2008, d’11 de març, pel qual s’aprova el calendari acadèmic per al curs 2008-2009, per
delegació del Consell de Govern, i constatada la necessitat de possibilitar l'exercici del dret i del deure
d'impartir i de rebre la docència programada durant el temps que s’han mantingut les ocupacions en l’esmentat
centre docent.
Per tot això, i de conformitat amb els Estatuts de la UAB, així com de la resta de disposicions de general
aplicació,
RESOLC:
Que el calendari acadèmic de la Facultat de Filosofia i Lletres es modifiqui tal i com tot seguit es transcriu:
1.

Estudis de Llicenciatura:
1.1. El període de docència del primer semestre es reprendrà el dia 7 (dc.) de gener, i continuarà fins el
30 (dv.) de gener de 2009.
1.2. El període d’avaluació del primer semestre s’iniciarà el 2 (dl.) de febrer, i finalitzarà el 20 (dv.)
de febrer de 2009.
1.3. El període de docència del segon semestre s’iniciarà el 23 (dl.) de febrer, i finalitzarà el 29 (dv.)
de maig de 2009.

2.

Ensenyaments de Grau i Titulacions del Pla Pilot d’Adaptació a l’EEES:
2.1. El període d’activitats i avaluacions acadèmiques es reprendrà el dia 7 (dc.) de gener, i continuarà
fins el 20 (dv.) de febrer de 2009.
2.2. El període de docència del segon semestre s’iniciarà el 23 (dl.) de febrer, i finalitzarà 26 (dv.) de
juny de 2009.

3.

No obstant això, les coordinacions de titulació i de màster de cadascun dels ensenyaments podran adaptar
aquesta modificació del calendari acadèmic en funció dels dies en què han estat interrompudes les activitats
acadèmiques en cadascun dels estudis.

El rector,
Per autorització
M. Dolors Riba i Lloret
Vicerectora d’Ordenació Acadèmica
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 22 de desembre de 2008
I.2.1.1. Subcomissió de Grau
Acord 1/2009, de 18 de febrer, pel qual s’informa favorablement la memòria i el pla d’estudis dels
ensenyaments conduents al títol de grau següents, i s’eleven a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva
aprovació, si escau:
-

Graduat/Graduada
Graduat/Graduada
Graduat/Graduada
Graduat/Graduada

en
en
en
en

Educació Infantil
Fisioteràpia
Infermeria
Logopèdia

Acord 2/2009, de 18 de febrer, pel qual:
Primer.- S’accepta la proposta del Consell Interuniversitari de Catalunya de mantenir en la preinscripció per al
curs 2009-2010, tant per al Batxillerat com per al Cicles Formatius de Grau Superior, les mateixes preferències
d’accés per als nous estudis de grau que per a les llicenciatures, diplomatures i enginyeries que substitueixen, a
l’espera que per a la preinscripció del curs 2010-2011 ja es podrà aplicar íntegrament el Reial Decret
1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris
oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles.
Segon.- S’acorda que les preferències d’accés a aplicar en la preinscripció del curs 2009-2010 en els
ensenyaments de grau de nova creació seran les recollides en el punt 4.1.A Vies i requisits d’accés al títol, de
les memòries de cadascuna de les titulacions.
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Acord 3/2009, de 18 de febrer, pel qual es modifica l’oferta d’activitats susceptibles de reconeixement com
a crèdits de lliure elecció per al curs acadèmic 2008-2009, que tot seguit es transcriu:
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Acord 4/2009, de 18 de febrer, pel qual en el programa d’assignatures Intercampus es substitueix
l’assignatura “Diàleg intercultural a la Mediterrània” per l’assignatura “Metodologia comunicativa crítica”.
I.2.1.2. Subcomissió de Postgrau
Acord 1/2009, de 24 de febrer, s’informa favorablement la creació de títols dels màsters propis següents, i
s’eleva a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva aprovació, si escau:
-

Seguretat en la construcció
Neuroimmunologia

Acord 2/2009, de 24 de febrer, pel qual s’informa favorablement la creació de títol de la diplomatura de
postgrau en Protecció i autoprotecció integral del professional, i s’eleva a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la
seva aprovació, si escau.
Acord 3/2009, de 24 de febrer, pel qual s’informa favorablement la creació de títol de les diplomatures de
postgrau en Pacient d’edat avançada i pluripatològic i en Malaltia tromboembòlica venosa, amb la indicació als
seus responsables que analitzin l’adaptació d’aquestes denominacions, i s’eleva a la Comissió d’Afers Acadèmics
per a la seva aprovació, si escau.
Acord 4/2009, de 24 de febrer, pel qual s’aproven el pla d’estudis dels Màster de nova creació següents, i
s’eleva a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva ratificació:
-

Seguretat en la construcció
Neuroimmunologia

Acord 5/2009, de 24 de febrer, pel qual s’aproven els plans d’estudis de les diplomatures de postgrau de
nova creació següents, i s’eleven a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva ratificació:

-

Protecció i autoprotecció integral del professional
Pacient d’edat avançada i pluripatològic
Malaltia tromboembòlica venosa

Acord 6/2009, de 24 de febrer, pel qual es dóna el vistiplau a la creació de cursos d’especialització nous.
Acord 7/2009, de 24 de febrer, pel qual s’aprova el contingut dels estudis de doctorat regulats pel Reial
Decret 1393/2007, de 29 octubre, següents:
- Biologia vegetal i animal
- Comunicació audiovisual i de publicitat
- Comunicació i periodisme
- Dret públic global
- Filologia Anglesa
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Acord 8/2009, de 24 de febrer, pel qual s’aprova el contingut dels estudis de doctorat en Relacions
internacionals i integració europea, regulats pel Reial Decret 1393/2007, de 29 octubre, condicionat a que els
responsables dels estudis proposin un únic coordinador de doctorat.
Acord 9/2009, de 24 de febrer, pel qual es dóna el vistiplau a la proposta d’estudis de doctorat en
Continguts de comunicació a l’era digital, regulats pel Reial Decret 1393/2007, de 29 octubre, per tal que
endeguin el procés d’avaluació interna de la UAB per a conèixer les possibilitats d’obtenir una menció de
qualitat.
Acord 10/2009, de 24 de febrer, pel qual es resol la convocatòria d’ajuts per a fomentar la
internacionalització dels tribunals de tesis doctorals, que tot seguit es transcriu:
Ajuts per fomentar la internacionalització dels tribunals de tesis doctorals
Departament
Arquitectura de Computadors i Sist. Operatius
Arquitectura de Computadors i Sist. Operatius
Arquitectura de Computadors i Sist. Operatius
Ciència Animal i dels Aliments
CC de l'Antiguigat i l'Edat Mitjana
CC Política i de Dret Públic
Ciència Animal i dels Aliments
Ciència Animal i dels Aliments
Ciència Animal i dels Aliments
Ciència Animal i dels Aliments
Enginyeria de la Inf. i de les Comunic.
Enginyeria de la Inf. i de les Comunic.
Enginyeria electròncia
Filologia Catalana
Filologia Espanyola
Física
Física
Física
Física
Física
Física
Genètica i Microbiologia
Prehistòria
Prehistòria
Química
Química
Química
Química
Química
Química
Sociologia

Import
179,04 €
169,39 €
245,98 €
334,45 €
500,00 €
500,00 €
147,26 €
500,00 €
0,00 €
0,00 €
303,06 €
319,82 €
500,00 €
200,38 €
221,48 €
500,00 €
295,86 €
197,26 €
500,00 €
315,43 €
500,00 €
482,90 €
149,19 €
159,27 €
282,47 €
418,48 €
500,00 €
179,77 €
204,74 €
211,08 €
261,49 €
9.278,80 €

Acord 11/2009, de 24 de febrer, pel qual s’aprova modificar el contingut dels estudis de doctorat en
Psicologia en el sentit d’incloure com a responsables dels estudis el Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva
i de l’Educació, el Departament de Psicologia Social i el Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les
Ciències de la Salut, i com a col·laborador el Departament de Psicologia Clínica i de la Salut.
I.2.2. Comissió d’Investigació
Acord 1/2009, de 25 de febrer, pel qual s'acorda aprovar la III Convocatòria d'estades de recerca
postdoctorals de la UAB per a Departaments i Instituts Propis, que tot seguit es transcriu:
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III 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 14
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
Podran 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 1998 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 1997 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 podran 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 2 anys.
c) En cap cas les persones beneficiàries poden estar contractats o becats per la UAB en els dos anys
immediatament anteriors a la data d’aquesta convocatòria.
3. Període i durada
La durada del contracte serà d’un any prorrogable per una sola anualitat més, sense perjudici dels supòsits
d’interrupcions previstos a l’apartat 17 d’aquesta convocatòria. La incorporació s’efectuarà durant primer
trimestre 2010 amb la formalització del contracte laboral corresponent.
4. Quantia i pagaments
L’import íntegre anual és de 26.639,00€ bruts anuals. Aquest import es liquidarà mitjançant 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
corresponguin, segons la legislació i la normativa vigent.
d) Utilitzar els serveis que ofereix la Universitat i participar en el conjunt de les seves activitats d’acord amb
la normativa interna de la UAB.
e) Gaudir dels drets i els avantatges socials dels quals gaudeix el personal acadèmic de la UAB.
f) L’acceptació de 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 seva nacionalitat, els permisos corresponents que n’han de permetre
la contractació laboral en els terminis establerts per la legislació vigent i pel calendari que s’indica en
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.
c) Incorporar-se al departament o a l’Institut en el termini assenyalant en l’apartat 3 d’aquesta
convocatòria.
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d) Fer constar, en qualsevol publicitat o publicació, la seva adscripció al departament
corresponent de la Universitat Autònoma de Barcelona.

o a l’institut

7. Obligacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
a) Formalitzar el contracte laboral a temps complet, d’acord amb la normativa vigent, pel període d’un any
prorrogable per una sola anualitat 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 l’adjudicatari a la plantilla de personal.
8. Incompatibilitats de 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.
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 pel
beneficiari o de beneficiària, sempre que tinguin caràcter esporàdic i no habitual. L’autorització 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, així com a la 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 PENDENT.
10.2 L’imprès de sol·licitud està disponible a la web http://www.uab.cat/bequesrecerca . Cal emplenar
completament els camps obligatoris de l’imprès de sol·licitud, que s’ha de trametre en format electrònic
juntament amb els documents següents:
a) DNI o passaport.
b) Currículum vitae.
c) còpia del títol oficial de Doctor.
d) una memòria breu que justifiqui la motivació i la idoneïtat de la persona sol·licitant per al perfil per la
plaça sol·licitada.
e) Els sol·licitants han d’obtenir, com a mínim, dues cartes de referència que han d’enviar els signants a
l’adreça postal: Universitat Autònoma de Barcelona, Campus Universitari de Bellaterra, Edifici Rectorat,
Àrea de Gestió de la Recerca, 08193-Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). En aquest cas caldrà que els
emissors de les cartes de referència comuniquin la seva tramesa postal a l’adreça electrònica
incorporacio.mobilitat@uab.cat indicant el nom de la persona sol·licitant i la referència de la plaça que
aquesta persona sol·licita.
f) Els Sol·licitants podran 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 vitae de la persona sol·licitant.
c) Benefici immediat en la carrera investigadora de la persona candidata, i en la recerca dels departaments
o els 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 a la convocatòria.
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13. Resolució de la convocatòria
La data prevista de resolució d’aquesta convocatòria serà durant el mes de PENDENT de 2009. 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.
14. Publicitat de la resolució
Les resolucions provisional i definitiva, respectivament, es comunicaran a tots els candidats/ candidates
mitjançant un correu electrònic i també es publicarà a la web: http://www.uab.cat/bequesrecerca.
15. Acceptació
a) Una vegada feta pública la llista definitiva, els candidats / candidates que per l’ordre de prelació resultin
seleccionats rebran, per correu electrònic, la notificació de concessió de 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 totes les
condicions generals que es deriven d’aquesta convocatòria, degudament signat.
c) Si les persones beneficiàries no han presentat el document d’acceptació en el termini assenyalat a
l’apartat anterior s’entendrà que hi renuncien.
d) En cas que el beneficiari /beneficiària no tingui el grau de doctor en el moment de presentar la sol·licitud
i que no hagi presentat el títol abans del PENDENT, quedarà exclòs de la llista definitiva i ocuparà el seu
lloc el primer candidat 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 de la UAB, amb una antelació mínima de 7 dies laborables abans de la data prevista
d’incorporació, els documents següents:
a) una còpia del DNI o passaport acompanyat del NIE.
b) una fotocòpia compulsada de tota la documentació requerida a l’apartat 10 d’aquesta convocatòria.
c) 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) dos fotografies.
f) en el cas de persones estrangeres no comunitàries, permís de treball que en permeti la contractació
laboral (International.welcome.point@uab.cat).
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 en què hagi estat
suspès, pels motius expressats en l’apartat anterior.
18. Substitucions
Les baixes que es produeixin per renúncia o altres causes entre el personal investigador contractat es poden
cobrir per les persones de la llista de reserva si és produeixen en el termini màxim de 3 mesos des de la
incorporació de la primera persona investigadora contractada.
El període transcorregut entre la data de la primera incorporació fins a la incorporació del substitut/a és
irrecuperable.
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 poden presentar, al Registre General de la UAB (planta
baixa de l’Edifici del Rectorat) i 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 poden
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.
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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, els dret d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades.

ANNEX 1
RELACIÓ D'ESTADES CONVOCADES
Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius
Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia
Ciències de la Computació
Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana
Economia Aplicada
Filologia Catalana
Geologia
Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP)
Institut de Neurociències (INc)
Matemàtiques
Medicina i Cirurgia Animal
Periodisme i Ciències de la Comunicació
Psicologia Clínica i de la Salut
Sanitat i Anatomia Animals

Acord 2/2009, de 25 de febrer, pel qual s'acorda ratificar les actuacions dutes a terme des del Vicerectorat
d'Investigació en relació amb la creació i l'actualització de Grups de Recerca de la UAB, que tot seguit es
transcriu:
Sol·licitud altes i modificacions de grups propis UAB
PROPOSTA DE MODIFICACIONS DE GRUPS

NOM DEL GRUP

1407 - Grup de Recerca en
Desenvolupament Rural - DRUAB

ESTAT DEL
GRUP

CANVIS SOL·LICITATS

Incorporar com a investigador del grup a Yancy Vaillant, del
Departament d'Economia de l'Empresa (dedicació=50%), i a
02/03/2006
Miquel Correa, del Departament d'Economia Aplicada
(dedicació=100%).
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Nom del grup de recerca: Processos mentals en contextos
comunicatius. Procesos mentales en contextos
comunicativos. Mental Processes in Communication
Contexts. Paraules clau: Processos mentals, activitat
docent, comunicació estètica, intel•ligència, estructures de
coneixement, diferències individuals.
Procesos mentales, actividad docente, comunicación
1550 - Grup de Recerca de
estética, inteligencia, estructuras de conocimiento,
Processos Cognitius Comunicatius
02/03/2006
diferencias individuales.
Complexos en Situacions
Mental processes, teaching, esthetic communication,
Contextualitzades
intelligence, knowledge structures, individual differences.
Membres donats de baixa: Meritxell Cano Autet.
Membres donats d’alta: Mercè Clariana Muntada.
Departament de Ps. Bàsica, Evolutiva i de l’Educació.
Dedicació exclusiva. Teresa Dezcalla Sáez. Departament de
Ps. Bàsica, Evolutiva i de l’Educació. Dedicació exclusiva.
1695 - Grup de Recerca
Ecopatologia de Fauna Salvatge

02/03/2006

Canvis a membres integrants del grup, paraules clau,
justificació, objectius i observacions

1820 - Grup de Recerca Unitat de
Patologia Animal i Comparada

Baixa: Anna Doménech Fontanals. Altes: Laia Foradada Felip
26/02/2008 (CBATEG); Mercedes Márquez Martínez (Dep. Medicina i
Cirurgia Animals)

1438 - Grup de Recerca sobre
Migracions

Altes: David Wladyka, sociòleg, doctorand i becari; Albert
02/03/2006 Mas Palacios, sociòleg, tècnic de suport a la recerca i
estudiant de màster. Baixa: Esther Sánchez

1781 - Grup de Recerca
Biodiversitat Animal

Altes: Cecília Corbella Felip, BABVE, 100%; Núria Estel
17/10/2007 Medarde González, BABVE, 100%; Laia Mestre Arias,
BABVE, 100%; Marta Verdún Castelló, 100%

1501 - Grup de Recerca Les
Músiques en les Societats
Contemporànies

Es donen de baixa: Ainhoa Cayero. Passen a integrar-se
com a nous membres del grup: Isabel Ferrer Sanabre
(doctoranda, becària Departament d'Art), temps complert.
Na Teresa Garriga ja és doctora, no doctoranda. Sílvia
Martínez (departament d'Art), temps parcial. Són també
02/03/2006 membres del grup els següents professors que pertanyen a
les universitats: Ramón Sobrino (Universidad de Oviedo),
Ma. Encina Cortizo (Universidad de Oviedo), Francesco
Cotticelli (Universitat de Cagliari, Itàlia), Paolo Maione
(Universitat Federico II-Nàpols, Itàlia), Philippe Canguilhem
(Universitat Toulouse-le-Mirail, França)

PROPOSTA DE NOUS GRUPS
NOM DEL GRUP

ESTAT DEL
GRUP

REDERCO. Regulació, Dret i Competència. Dep. Dret
Públic i de Cc. Històricojurídiques. IP: Carlos Padrós Reig

NOU

Grup de Recerca d'Agricultura, Ramaderia i
Alimentació en la Globalització. Dep. Ciència Animal i
dels Aliments. IP: Xavier Such Martí

NOU

COMENTARIS

Sol·licitem aprovació amb data
02/12/08

Grup de Recerca TEATRESIT (Teatre comparat
italià-europeu / Teatro comparado italiano-europeo
NOU
/ Comparative Italian-European Theatre. Centre
d'Estudis d'Humanitats. IP: Rossend Arqués Corominas
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Grup de Recerca en Processament del Senyal per
Comunicacions i Navegació (SPCOMNAV). Dep. de
Telecomunicacions i d'Enginyeria de Sistemes. IP:
Gonzalo Seco Granados

NOU

Acord 3/2009, de 25 de febrer, pel qual s'acorda ratificar les actuacions dutes a terme des del Vicerectorat
d'Investigació en relació amb la convocatòria d'ajuts a la Supercomputació (CESCA), que tot seguit es
transcriu:
Convocatòria de projectes de Supercomputació (CESCA) per al 2009
DEPARTAMENT

NOM

IMPORT

Departament de Química

Josep M. Lluch López

5.800,00 €

Departament de Química

Carles Jaime Cardiel

4.350,00 €

Departament de Química

Agustí Lledós

6.960,00 €

Departament de Química

Mariona Sodupe Roure

4.350,00 €

Institut de Neurociències

Jesús Giraldo Arjonilla

4.350,00 €

Total

25.810,00 €

Acord 4/2009, de 25 de febrer, pel qual s'acorda estimar la sol·licitud de pròrroga presentada per un becari
beneficiari d'una beca de la convocatòria UAB-SCH 2004.
I.2.3. Comissió de Qualitat i d’Avaluació
Acord 1/2009, de 10 de febrer, pel qual s’acorda:
Primer: Avaluar com a favorable, per primera vegada, l’activitat docent de professorat.
Segon: Avaluar com a favorable l’activitat docent del professorat.
Tercer: Estimar les peticions de professorat de canviar el nivell d’un dels períodes avaluat com a favorable.
Quart: Estimar les peticions de professorat de transformar una avaluació favorable com a professorat laboral en
una avaluació favorable com a professorat funcionari.
Cinquè: No avaluar l’activitat docent del professorat, atès que han presentat la seva sol·licitud fora del termini
establert, o no compleixen els criteris exigits.
I.3. Resolucions del Rectorat
Resolució de la rectora, de 23 de gener de 2009, pel qual es fa públic el nomenament de les persones que
han superat les diferents fases de les proves selectives d´accés a l´escala d´ajudants d´arxius i biblioteques
(subgrup A2).
COGNOMS I NOM
Beltran Montosa, F.Xavier
Castell Prims, Oriol
Reche Camba, Montserrat
Florensa Farré Anna
Guzmán Aguilar, María Virtudes
Lorenzo Serra, Laia
(DOGC núm. 5313 de 6 de febrer de 2009).
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Resolució de la rectora, de 29 de gener de 2009, pel qual es convoca una plaça per accedir a l´escala
tècnica superior de suport a la recerca (grup A, subrup A1), pel sistema de concurs (DOGC núm. 5315 de 10 de
febrer de 2009).
I.4. Resolucions de la Gerència
Resolució del gerent, de 26 de febrer de 2009, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, amb efectes
del dia 19 de gener de 2009, el senyor Antonio Márquez Pérez a la plantilla de xofers del Rectorat, amb horari
de tarda i dependència funcional i orgànica del Gabinet del Rectorat.
II. Nomenaments i cessaments
II.1. Facultats i Escoles universitàries
Nomenaments
Resolució de la rectora, de 2 de febrer de 2009, per la qual es nomena el senyor Alexandre Casademunt
Monfort secretari de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia.
Resolució de la rectora, de 2 de febrer de 2009, per la qual es nomena el senyor Salvador Cardús Ros
degà de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia.
Resolució de la rectora, de 2 de febrer de 2009, per la qual es nomena la senyora M. Esther Fernández
Mostaza vicedegana d’Ordenació Acadèmica de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia.
Resolució de la rectora, de 2 de febrer de 2009, per la qual es nomena el senyor Francesc Xavier Rambla
Marigot coordinador d’estudis de la Llicenciatura de Sociologia de la Facultat de Ciències Polítiques i de
Sociologia.
Resolució de la rectora, de 2 de febrer de 2009, per la qual es nomena el senyor Jordi Argelaguet Argemí
coordinador d’estudis de la Llicenciatura de Ciències Polítiques i de l’Administració de la Facultat de Ciències
Polítiques i de Sociologia.
Resolució de la rectora, de 2 de febrer de 2009, per la qual es nomena la senyora Sara Moreno Colom
vicedegana de Professionalització de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia.
Resolució de la rectora, de 2 de febrer de 2009, per la qual es nomena la senyora Ana Mar Fernández
Pasarín vicedegana d’Economia i Serveis de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia.
Resolució de la rectora, de 2 de febrer de 2009, per la qual es nomena el senyor Alexandre Casademunt
Monfort secretari de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia.
Resolució de la rectora, de 23 de febrer de 2009, per la qual es nomena el senyor Jordi Cortadella Morral
sotscoordinador de la Llicenciatura d’Història de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució de la rectora, de 23 de febrer de 2009, per la qual es nomena el senyor Jordi Figuerola Garreta
coordinador d’estudis de la Llicenciatura d’Humanitats de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució de la rectora, de 24 de febrer de 2009, per la qual es nomena la senyora M. del Carme Ferré
Pavia coordinadora d’estudis de la Llicenciatura de Periodisme de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució de la rectora, de 24 de febrer de 2009, per la qual es nomena el senyor Xavier Giró Martí
sotscoordinador de la Llicenciatura de Periodisme de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució de la rectora, de 24 de febrer de 2009, per la qual es nomena el senyor Albert Martí Pastor
coordinador d’estudis de l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials de Sabadell.
Resolució de la rectora, de 24 de febrer de 2009, per la qual es nomena la senyora Montserrat Amores
Garcia sotscoordinadora d’estudis de la Llicenciatura d’Humanitats de la Facultat de Filosofia i Lletres.
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Cessaments
Resolució de la rectora, de 2 de febrer de 2009, per la qual el senyor Jordi Argelaguet Argemí cessa com a
secretari de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia.
Resolució de la rectora, de 2 de febrer de 2009, per la qual el senyor Josep Maria Sanahuja Bonfill cessa
com a degà de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia.
Resolució de la rectora, de 2 de febrer de 2009, per la qual el senyor Francesc Xavier Rambla Marigot
cessa com a vicedegà d’Ordenació Acadèmica de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia.
Resolució de la rectora, de 2 de febrer de 2009, per la qual el senyor Andreu Lope Peña cessa com a
coordinador d’estudis de la Llicenciatura de Sociologia de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia.
Resolució de la rectora, de 2 de febrer de 2009, per la qual el senyor Francesc Xavier Ballart Hernández
cessa com a coordinador d’estudis de la Llicenciatura de Ciències Polítiques i de l’Administració de la Facultat de
Ciències Polítiques y de Sociologia.
Resolució de la rectora, de 2 de febrer de 2009, per la qual la senyora Sònia Parella Rubio cessa com a
vicedegana de Professionalització de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia.
Resolució de la rectora, de 2 de febrer de 2009, per la qual la senyora Astrid Barrio López cessa com a
vicedegana d’Economia i Serveis de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia.
Resolució de la rectora, de 2 de febrer de 2009, per la qual el senyor Àngel Barrasa Notario cessa com a
responsable d’Intercanvis de la Facultat de Psicologia.
Resolució de la rectora, de 23 de febrer de 2009, per la qual la senyora Raquel Piqué Huerta cessa com a
sotscoordinadora d’estudis de la Llicenciatura d’Història de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució de la rectora, de 23 de febrer de 2009, per la qual la senyora Gemma Puigvert Planagumà cessa
com a coordinadora d’estudis de la Llicenciatura d’Humanitats de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució de la rectora, de 23 de febrer de 2009, per la qual la senyora M. Carmen de la Mota Górriz cessa
com a sotscoordinadora d’estudis de la Llicenciatura d’Humanitats de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució de la rectora, de 23 de febrer de 2009, per la qual el senyor Daniel Rico Camps cessa com a
sotscoordinador d’estudis de la Titulació d’Humanitats de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució de la rectora, de 24 de febrer de 2009, per la qual el senyor Xavier Giró Martí cessa com a
coordinador d’estudis de la Llicenciatura de Periodisme de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució de la rectora, de 24 de febrer de 2009, per la qual la senyora M. del Carme Ferré Pavia cessa
com a sotscoordinadora d’estudis de la Llicenciatura de Periodisme de la Facultat de Ciències de la
Comunicació.
Resolució de la rectora, de 24 de febrer de 2009, per la qual el senyor Ricard Pedreira Font cessa com a
coordinador d’estudis de l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials de Sabadell.
II.2. Departaments
Nomenaments
Resolució de la rectora, de 3 de febrer de 2009, per la qual es nomena el senyor Francesc Xavier Such
Martí director del Departament de Ciència Animal i dels Aliments.
Resolució de la rectora, de 3 de febrer de 2009, per la qual es nomena la senyora Susana M. Martín Orúe
Secretaria del Departament de Ciència Animal i dels Aliments.
Resolució de la rectora, de 3 de febrer de 2009, per la qual es nomena el senyor Xavier Navarro Acebes
coordinador de la Unitat de Fisiologia Mèdica (Facultat de Medicina) del Departament de Biologia Cel·lular, de
Fisiologia i d’Immunologia.
Resolució de la rectora, de 23 de febrer de 2009, per la qual es nomena la senyora M. Carme Ruestes
Bitria Secretaria del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana.
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Resolució de la rectora, de 23 de febrer de 2009, per la qual es nomena el senyor Ramon Pérez Obiol
coordinador del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia.
Resolució de la rectora, de 24 de febrer de 2009, per la qual es nomena el senyor Jordi Aguiló Llobet
coordinador de Tercer Cicle del Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics.
Resolució de la rectora, de 24 de febrer de 2009, per la qual es nomena la senyora M. Pilar Segura Torres
coordinadora de la Unitat de Psicobiologia del Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de
la Salut.
Resolució de la rectora, de 26 de febrer de 2009, per la qual es nomena el senyor Antoni Vicens Lorente
coordinador de Tercer Cicle del Departament de Filosofia.
Resolució de la rectora, de 26 de febrer de 2009, per la qual es nomena el senyor Daniel Gamper Sachse
secretari del Departament de Filosofia.
Resolució de la rectora, de 26 de febrer de 2009, per la qual es nomena el senyor Àngel Puyol González
director del Departament de Filosofia.
Cessaments
Resolució de la rectora, de 3 de febrer de 2009, per la qual el senyor Jesús Piedrafita Arilla cessa com a
director del Departament de Ciència Animal i dels Aliments.
Resolució de la rectora, de 3 de febrer de 2009, per la qual la senyora Roser Sala Pallarés cessa com a
Secretaria del Departament de Ciència Animal i dels Aliments.
Resolució de la rectora, de 23 de febrer de 2009, per la qual la senyora Helena Kirchner Granell cessa com
a Secretaria del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana.
Resolució de la rectora, de 23 de febrer de 2009, per la qual el senyor Lorenzo Sáez Goñalons cessa com a
coordinador d’Unitat del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia.
Resolució de la rectora, de 24 de febrer de 2009, per la qual la senyora Gemma Guillazo Blanch cessa com
a coordinadora de la Unitat de Psicobiologia del Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències
de la Salut.
Resolució de la rectora, de 26 de febrer de 2009, per la qual la senyora Jessica Patricia Jaques Pi cessa
com a coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Filosofia.
Resolució de la rectora, de 26 de febrer de 2009, per la qual el senyor Gerard Vilar Roca cessa com a
secretari del Departament de Filosofia.
Resolució de la rectora, de 26 de febrer de 2009, per la qual el senyor José Daniel Quesada Casajuana
cessa com a director del Departament de Filosofia.
II.3. Institucionals
Nomenaments
Resolució de la rectora d’1 de febrer de 2009, per la qual es nomena la senyora Patrocinio Vergara Esteras
adjunta als vicerectors d’Investigació i de Projectes Estratègics-Parc de Recerca, per a Estructures Transversals
de Recerca.
Resolució de la rectora de 3 de febrer de 2009, per la qual es nomena el senyor Jaume Farrés Vicén
delegat de la rectora per a l’Escola de Postgrau i secretari de l’Escola.
Resolució de la rectora de 3 de febrer de 2009, per la qual es nomena el senyor Ramon Carreras Collado
delegat de la rectora per a les Institucions Sanitàries.
Resolució de la rectora d’ 11 de febrer de 2009, per la qual es nomena el senyor Santiago Guerrero Boned
patró de la Fundació Gespa.
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Resolució de la rectora de 16 de febrer de 2009, per la qual es nomenen la senyora Magda Solà Tey i el
senyor Gustau Folch Elosua representants de la Universitat Autònoma de Barcelona a les Comissions de
Seguiment del Pla d’Inversions de les Universitats Públiques de Catalunya, per al període 2007-2013.
Resolució de la rectora de 19 de febrer de 2009, per la qual es nomena el senyor Buenaventura Bassegoda
Hugas representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Permanent, de la Xarxa Vives
d’Universitats.
Resolució de la rectora de 19 de febrer de 2009, per la qual es nomena el senyor Josep Maria Tatjer
Montaña representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Tècnica de Coordinació
d’Activitats d’Estiu, de la Xarxa Vives d’Universitats.
Resolució de la rectora de 19 de febrer de 2009, per la qual es nomena el senyor Joan Carles Marset Caus
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Tècnica de Publicacions, de la Xarxa Vives
d’Universitats.
Resolució de la rectora de 19 de febrer de 2009, per la qual es nomena el senyor Buenaventura Bassegoda
Hugas representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Tècnica de Coordinació d’Activitats
Culturals, de la Xarxa Vives d’Universitats.
Resolució de la rectora de 19 de febrer de 2009, per la qual es nomena el senyor Carles Jaime Cardiel
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Tècnica d’Estudis de Postgrau, de la Xarxa
Vives d’Universitats.
Resolució de la rectora de 19 de febrer de 2009, per la qual es nomena la senyora Esther Crespo Romero
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Tècnica de Comunicació i Imatge, de la
Xarxa Vives d’Universitats.
Resolució de la rectora de 19 de febrer de 2009, per la qual es nomena la senyora Isabel Pont Castejón
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió de Política Lingüística, de la Xarxa Vives
d’Universitats.
Resolució de la rectora de 19 de febrer de 2009, per la qual es nomena la senyora Marta Estella Clota
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Tècnica de Llengua, de la Xarxa Vives
d’Universitats.
Resolució de la rectora de 19 de febrer de 2009, per la qual es nomena la senyora Muriel Casals Couturier
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Tècnica de Programes de Mobilitat, de la
Xarxa Vives d’Universitats.
Resolució de la rectora de 19 de febrer de 2009, per la qual es nomena la senyora Mercedes Unzeta López
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Tècnica de Relacions Internacionals, de la
Xarxa Vives d’Universitats.
Resolució de la rectora de 19 de febrer de 2009, per la qual es nomena la senyora Begoña Navarrete
Sánchez representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Tècnica de Solidaritat i Cooperació
Internacionals, de la Xarxa Vives d’Universitats.
Resolució de la rectora de 19 de febrer de 2009, per la qual es nomena la senyora Núria Balagué Mola
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Científica de la Biblioteca Virtual Joan Lluís
Vives, de la Xarxa Vives d’Universitats.
Resolució de la rectora de 19 de febrer de 2009, per la qual es nomena el senyor Remo Suppi Boldrino
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió de Seguiment que consta en el conveni
subscrit entre el Departament d’Innovació, Universitats i Recerca, el Consorci Administració Oberta de
Catalunya, les universitats públiques catalanes i la UOC.
Resolució de la rectora de 20 de febrer de 2009, per la qual es nomena el senyor Bonaventura Bassegoda
Hugas representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Mixta de la Fundació per a l’Escola
Superior de Música de Catalunya.
Resolució de la rectora de 20 de febrer de 2009, per la qual es nomena el senyor Jordi Ballester Gibert
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Mixta de la Fundació per a l’Escola Superior
de Música de Catalunya.
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Resolució de la rectora de 23 de febrer de 2009, per la qual es nomena el senyor Francesc Gòdia
Casablancas representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en el Consell de Ciutat de l’Ajuntament de
Sabadell.
Resolució de la rectora de 23 de febrer de 2009, per la qual es nomena el senyor Francesc Gòdia
Casablancas representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en el Patronat de la Fundació Privada Parc
de Salut de Sabadell.
Resolució de la rectora de 23 de febrer de 2009, per la qual es nomena el senyor Francesc Gòdia
Casablancas representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en el Comitè Científic de l’Associació
Sabadell Universitat.
Resolució de la rectora de 23 de febrer de 2009, per la qual es nomena el senyor Santiago Guerrero Boned
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en el Campus Sabadell.
Resolució de la rectora de 23 de febrer de 2009, per la qual es nomena la senyora Magda Solà Tey
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en el Fòrum Econòmic de Fira Sabadell.
Resolució de la rectora de 23 de febrer de 2009, per la qual es nomena la senyora Magda Solà Tey
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en el Jurat Premi de Sabadell, Ciutat Emprenedora.
Resolució de la rectora de 23 de febrer de 2009, per la qual es nomena la senyora Montserrat Farell Ferrer
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en Estudis Universitaris. Sabadell Universitat.
Resolució de la rectora de 23 de febrer de 2009, per la qual es nomena la senyora Montserrat Farell Ferrer
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en la Junta Directiva de l’Associació Sabadell Universitat.
Resolució de la rectora de 23 de febrer de 2009, per la qual es nomena la senyora María José Recoder
Sellarès representant de la Universitat Autònoma de Barcelona per a temes relacionats amb Parc Taulí.
Cessaments
Resolució de la rectora de 3 de febrer de 2009, per la qual la senyora Maria Teresa Paramio Nieto cessa
com a delegada del rector per a la Formació Continuada.
Resolució de la rectora, de 3 de febrer de 2009, per la qual el senyor Armand Sánchez Bonastre cessa com
a delegat del rector de Personal i de Relacions amb els Agents Socials.
Resolució de la rectora, d’ 11 de febrer de 2009, per la qual la senyora Anna Cros Alavedra cessa com a
patrona de la Fundació Gespa.
Resolució de la rectora, de 20 de febrer de 2009, per la qual el senyor Francesc Cortés Mir cessa com a
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en la Comissió Mixta de la Fundació per a l’Escola
Superior de Música de Catalunya.
Resolució de la rectora, de 20 de febrer de 2009, per la qual el senyor Joan Carbonell Manils cessa com a
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en la Comissió Mixta de la Fundació per a l’Escola
Superior de Música de Catalunya.
Resolució de la rectora, de 20 de febrer de 2009, per la qual el senyor Rafael Grasa Hernández cessa com
a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en el Consell de Ciutat de l’Ajuntament de Sabadell.
Resolució de la rectora, de 20 de febrer de 2009, per la qual el senyor Joan Carbonell Manils cessa com a
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en Estudis Universitaris. Sabadell Universitat.
Resolució de la rectora, de 20 de febrer de 2009, per la qual el senyor Antoni Méndez Vilaseca cessa com
a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en la Junta Directiva de l’Associació Sabadell
Universitat.
Resolució de la rectora, de 20 de febrer de 2009, per la qual el senyor Manel Sabés Xamaní cessa com a
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en el Comitè Científic de l’Associació Sabadell
Universitat.

_____________________________________________________
21

BOUAB Núm. 60

Febrer del 2009

Resolució de la rectora, de 20 de febrer de 2009, per la qual la senyora Immaculada Vilardell Riera cessa
com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en el Fòrum Econòmic Fira de Sabadell.
Resolució de la rectora, de 20 de febrer de 2009, per la qual al senyora Immaculada Vilardell Riera cessa
com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en el Jurat Premi Sabadell Ciutat Emprenedora.
Resolució de la rectora, de 20 de febrer de 2009, per la qual la senyora Immaculada Vilardell Riera cessa
com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en el Patronat de la Fundació Privada Parc de
Salut de Sabadell.
Resolució de la rectora, de 20 de febrer de 2009, per la qual la senyora Immaculada Vilardell Riera cessa
com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en el Campus Sabadell.
III. Convenis
III.1. Marcs de col·laboració
Conveni de 29 de gener de 2009 entre la UAB i la Universtià degli Studi di Roma Tre, Itàlia, pel
reconeixement de les relacions culturals i científiques.
Conveni de 30 de gener de 2009 entre la UAB i l’Asociación Española de Abogados de Familia, per a la
col·laboració en els aspectes acadèmics, professionals i d'investigació.
Conveni d’11 de febrer de 2009 entre la UAB, el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la
Generalitat de Catalunya, el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya, les Universitats públiques
catalanes i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), per fer efectiva la implantació de l'administració
electrònica en l'àmbit de les universitats públiques de Catalunya i de la UOC.
III.2. Específics
Conveni de 10 de gener de 2008 entre la UAB, la Universitat de Barcelona, la Universitat de Girona, la
Universitat de Lleida, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Rovira
i Virgili, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat Ramon Llull, la Universitat Internacional de Catalunya
i la Universitat de Vic (UVic), per a l’organització del IV Congreso Universidad y Desarrollo.
Conveni de 28 de febrer de 2008 entre la UAB i l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, per a emmarcar
l'actuació en la participació en el projecte "Campus Ítaca" de la UAB per a l'any 2008.
Conveni de 14 de març de 2008 entre la UAB i l’Université d'Orleans (França), per a la realització de
pràctiques d'alumnes de la Université d'Orleans a la UAB. Estància de la Sra. Soufiane Benziane.
Conveni de 6 d’abril de 2008 entre la UAB i la Fundació Privada Institut Català de Nanotecnologia (ICN), per
prorrogar el conveni signat en data 6 d’abril de 2005, pel qual el Dr. Jordi Pascual Gainza assumeix la
coordinació i la direcció de l’ICN.
Conveni de 30 d’abril de 2008 entre la UAB i la Universitat de Barcelona (UB), per a la realització conjunta
del Màster Oficial Interunivesitari en Biblioteca escolar i promoció de la lectura.
Conveni de 25 de juliol de 2008 entre la UAB i la Fundació per als Estudis de Prevenció i Seguretat Integral
(FEPSI), per a l'adscripció de l' Escola de Prevenció i Seguretat Integral (EPSI) a la UAB.
Conveni de 28 de juliol de 2008 entre la UAB i la Uniwersytet Szczecinski, Polònia, per a la realització del
Projecte Erasmus Mundus: 136227-EM-1-2007-1-ES-ERA MUNDUS-EM4EA.
Conveni de 15 de setembre de 2008 entre la UAB, Grupo Accenture i Coritel S.A., per a emmarcar i
coordinar l'actuació de les parts en activitats de formació dirigides fundamentalment a estudiants de l'Escola
Universitària d'Informàtica i de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de la UAB.
Conveni de 30 de novembre de 2008 entre la UAB i el Consell Social de la UAB, per a emmarcar l'actuació
en la participació en el projecte "Campus Ítaca" de la UAB.

_____________________________________________________
22

BOUAB Núm. 60

Febrer del 2009

Conveni de 30 de novembre de 2008 entre la UAB i el Consell Social de la UAB, per a la realització de
programes i accions d'apropament entre la UAB i els estudiants de secundària, batxillerat i cicles formatius:
programa Argó i convocatòria d'ajuts econòmics.
Conveni d’1 de desembre de 2008 entre la UAB i la Universitat Pompeu Fabra (UPF), per a la realització de
pràctiques dels estudiants del Programa Oficinal de Postgrau (POP) en Recerca Biomèdica de la Universitat de la
Pompeu Fabra en el Departament de Biologia Cel·lular de la UAB.
Conveni de 15 de gener de 2009 entre la UAB, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Televisió de
Catalunya S.A. (TVC), la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i l’Obra Social de la Caixa d'Estalvis i Pensions de
Barcelona, per a la col·laboració de "la Caixa", a través de la seva Obra Social en la tercera edició del Màster en
Innovació i Qualitat Televisives.
IV. Convocatòries i resolucions de places
IV.1. Personal docent i investigador
Convocatòries
Resolució de 20 de gener de 2009, per la qual es declara conclòs el procediment i vacants les places de
cossos docents universitaris:
Una plaça de Catedràtic d´Universitat de l´àrea de coneixement d´Estratigrafia del Departament de Geologia.
Una plaça de Professor Titular d´Universitat de l´àrea de coneixement de Nutrició i Bromatologia del
Departament de Ciència Animal i dels Aliments (BOE núm 39, de 14 de febrer de 2009).
IV.2. Personal d’administració i serveis
Convocatòries
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 9 de febrer de 2009, per
la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’administratiu/iva, amb destinació a l’Àrea de
Desenvolupament de Recursos Humans.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 18 de febrer de 2009, per
la qual s’anuncia una convocatòria interna per cobrir una plaça de LLetrat/ada, amb destinació al Gabinet
Jurídic.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 18 de febrer de 2009, per
la qual s’anuncia una convocatòria interna per cobrir una plaça d’auxiliar administratiu/iva, responsable de
tarda, amb destinació a Gestió Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 25 de febrer de 2009, per
la qual s’anuncia una convocatòria interna per 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 25 de febrer de 2009, per
la qual s’anuncia una convocatòria interna per cobrir una plaça d’administratiu/iva, amb destinació a la
Biblioteca de Veterinària.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 25 de febrer de 2009, per
la qual s’anuncia una convocatòria interna per cobrir una plaça d’administratiu/iva, amb destinació a l´Institut
de Govern i Polítiques Públiques. Administració de Centre de les facultats de Ciències Econòmiques i
Empresarials, de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 25 de febrer de 2009, per
la qual s’anuncia una convocatòria interna per cobrir una plaça d’administratiu/iva, amb destinació a l´Institut
de Biotecnologia i de Biomedicina, Administració de Centre de la Facultat de Medicina.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 25 de febrer de 2009, per
la qual s’anuncia una convocatòria interna per cobrir una plaça d’auxiliar de serveis, amb destinació a
l´Administració de Lletres i Psicologia.
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Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 25 de febrer de 2009, per
la qual s’anuncia una convocatòria interna per cobrir una plaça de tècnic/a, amb destinació al Servei de
Granges i Camps Experimentals. Administració de Veterinària.
Resolucions
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 3 de febrer de 2009, per la
qual s’atorga la plaça d’administratiu, en la fase de trasllat al senyor. Fernando Ramírez Plaza amb destinació al
Departament de Sociologia (Administració de Centre de les facultats de Ciències Econòmiques i Empresarials,
de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia). .
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 4 de febrer de 2009, per la
qual es declara desert el concurs intern per a cobrir les places d’administratiu/iva amb destinació a la Gestió
Acadèmica de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (plaça A) i a la Gestió Acadèmica de la
Facultat de Ciències (places B,C i D).
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 4 de febrer de 2009, per la
qual es declara desert el concurs intern per a cobrir dues places d’administratiu/iva amb destinació a la Gestió
Acadèmica de la Facultat de Dret (plaça A) i a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Veterinària (plaça B).
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 4 de febrer de 2009, per la
qual es declara desert el concurs intern per a cobrir la 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 6 de febrer de 2009, per la
qual s’atorga la plaça d’administrativa de gestió acadèmica, en la fase de promoció a la senyora. Dolors Vior
Ortiz amb destinació a l´Institut de Ciències de l´Educació..
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 9 de febrer de 2009, per la
qual es declara desert el concurs intern per falta d’aspirants per a cobrir una plaça d’administratiu/iva
responsable de tarda amb destinació a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 9 de febrer de 2009, per la
qual es declara desert el concurs intern per falta d’aspirants per a cobrir una plaça d’administratiu/iva amb
destinació a la Gestió Acadèmica i Suport Logístic (Administració de Centre de l´Escola Tècnica Superior
d´Enginyeria).
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 9 de febrer de 2009, per la
qual s’atorga la plaça de Responsable d´Atenció al Usuaris de Dades a la senyora. Marta Ramírez Hidalgo amb
destinació a Direcció-Oficina de Gestió de la Informació i de la Documentació.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 12 de febrer de 2009, per
la qual s’atorga la plaça A D’Auxiliar de Serveis a la senyora. Judith Soria Bascompte amb destinació a
L’Administració de Centre de Lletres i Psicologia i declarar la plaça B D’Auxiliar de Serveis a favor de la senyora
Meritxell Concha León, amb destinació a l’Administració d’Empresarials i d’Informàtica de Sabadell
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 12 de febrer de 2009, per
la qual s’atorga destinar, amb caràcter provisional, la plaça de Tècnic Mitjà(Cap de Suport Logístic i Punt
d´Informació), a la senyora. Trinidad Expósito Rico amb destinació a l´Aministració de les Facultats de Lletres i
de Psicologia, amb dependència funcional de la cap de la Biblioteca d´Humanitats i dependència orgànica de
l´Administradora de les Facultats de Lletres i de Psicologia.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 17 de febrer de 2009, per
la qual es fa pública la llista per ordre de prelació per cobrir substitucions de tècnic/a de suport informàtic amb
destinació al Servei d´Informàtica Distribuïda
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Guerrero Zapata, Jordi
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Roda Bravo, Ricard
Vall Mas, Robert
Hernández Paisal, Carlos
Aguilar Sánchez, Antonio
Martínez Ingelmo, Antonio
Rivera Ribes, Felipe Manuel
Sánchez Aparicio, José Emilio
Mir Ouziel, Francisco Xavier
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 20 de febrer de 2009, per
la qual s’atorga la plaça d’administratiu al senyor. Òscar Santasusagna Allué amb destinació al Departament de
Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia (Administració de Centre de les facultats de Ciències i de
Biociències)
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 23 de febrer de 2009, per
la qual es declara deserta la fase de trasllat i/o promoció, per a cobrir una plaça d’administratiu/iva amb
destinació a l’Escola de Postgrau (Doctorat-Atenció al Públic).
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 26 de febrer de 2009, per
la qual s’atorga la plaça de Director Tècnic al senyor. Pedro José Otaegui Goya amb destinació al 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 febrer de 2009, per
la qual s’atorga la plaça de Tècnic mitjà al senyor. Josep Maria Reyné Vergeli amb destinació a l’Oficina de
Programació i de Qualitat.
V. Disposicions d’interès per a la UAB
V.1. Estatals
Resolució de 4 de febrer de 2009, del Centre d’Investigacions Sociològiques, per la qual es publica
l’adjudicació de les ajudes a la investigació sociològica per l’any 2009 (BOE núm. 41 de 17 de febrer de 2009).
Resolució de 5 de febrer de 2009, de la Secretaria d´Estat d´Universitats, per la qual es publica
l´Acord del Consell de Ministres, per el qual s’estableixen les condicions a les que deuran adequar-se els plans
d’estudis conduents a l’obtenció de títols que habilitin per l’exercici de la professió regulada de Podòleg (BOE
núm. 41 de 17 de febrer de 2009).
Resolució de 5 de febrer de 2009, de la Secretaria d´Estat d´Universitats, per la qual es publica
l´Acord del Consell de Ministres, per el qual s’estableixen les condicions a les que deuran adequar-se els plans
d’estudis conduents a l’obtenció de títols que habilitin per l’exercici de la professió regulada d´ÓpticOptometrista (BOE núm. 41 de 17 de febrer de 2009).
Resolució de 5 de febrer de 2009, de la Secretaria d´Estat d´Universitats, per la qual es publica
l´Acord del Consell de Ministres, per el qual s’estableixen les condicions a les que deuran adequar-se els plans
d’estudis conduents a l’obtenció de títols que habilitin per l’exercici de la professió regulada de DietistaNutricionista (BOE núm. 41 de 17 de febrer de 2009).
Resolució de 5 de febrer de 2009, de la Secretaria d´Estat d´Universitats, per la qual es publica
l´Acord del Consell de Ministres, per el qual s’estableixen les condicions a les que deuran adequar-se els plans
d’estudis conduents a l’obtenció de títols que habilitin per l’exercici de la professió regulada de Terapeuta
Ocupacional (BOE núm. 41 de 17 de febrer de 2009).
Resolució de 5 de febrer de 2009, de la Secretaria d´Estat d´Universitats, per la qual es publica
l´Acord del Consell de Ministres, per el qual s’estableixen les condicions a les que deuran adequar-se els plans
d’estudis conduents a l’obtenció de títols que habilitin per l’exercici de la professió regulada de Logopeda (BOE
núm. 41 de 17 de febrer de 2009).
Resolució de 9 de febrer de 2009, de la Secretaria d´Estat d´Universitats, per la qual es publica
l´Acord de la Conferència General de Política Universitària, per el qual es determinen les dates límits de
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preinscripció, de publicació de llistes d´admesos i de l´inici del període de matriculació a les universitats
públiques per el curs acadèmic 2009-2010 (BOE núm. 41 de 17 de febrer de 2009).
Ordre CIN/323/2009, de 9 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits per a la verificació dels títols
universitaris oficials que habiliten per l’exercici de la professió d’Enginyer Tècnic Agrícola (BOE núm. 43 de 19
de febrer de 2009).
Ordre CIN/324/2009, de 9 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits per a la verificació dels títols
universitaris oficials que habiliten per l’exercici de la professió d’Enginyer Tècnic Forestal (BOE núm. 43 de 19
de febrer de 2009).
Ordre CIN/325/2009, de 9 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits per a la verificació dels títols
universitaris oficials que habiliten per l’exercici de la professió d’Enginyer Agrònom (BOE núm. 43 de 19 de
febrer de 2009).
Ordre CIN/326/2009, de 9 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits per a la verificació dels títols
universitaris oficials que habiliten per l’exercici de la professió d’Enginyer Forestal (BOE núm. 43 de 19 de
febrer de 2009).
V.2. Autonòmiques
Ordre VCP/38/2009, de 3 de febrer de 2009, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions per a iniciatives adreçades a promoure els usos de la llengua a Catalunya (DOGC
núm. 5319 de 16 de febrer de 2009).
Ordre VCP/36/2009, de 5 de febrer de 2009, per la qual es modifica el redactat de l’apartat 5 de l´Ordre
VCP/408/2007, de 30 d’octubre, d’aprovació de les bases reguladores per a la concessió d’ajuts per a l’edició
d’obres de temàtica relacionada amb les religions i/o laïcitat (DOGC núm. 5319 de 16 de febrer de 2009).
Ordre VCP/37/2009, de 6 de febrer de 2009, d’aprovació de les bases reguladores per a la concessió
d’ajuts per a la realització d’investigacions i per a la publicació d’obres sobre història contemporània de
Catalunya (DOGC núm. 5319 de 16 de febrer de 2009).
Ordre VCP/42/2009, de 10 de febrer de 2009, per la qual s’aproven les bases reguladores de les
subvencions per a activitats destinades a fomentar la relació entre entitats i confessions religioses i la societat
catalana, realitzades a Catalunya i en català (DOGC núm. 5320 de 17 de febrer de 2009).
Ordre VCP/43/2009, de 10 de febrer de 2009, per la qual s’aproven les bases reguladores de la concessió
de subvencions per a iniciatives adreçades a difondre i prestigiar el patrimoni i la identitat de Catalunya i de
tots aquells territoris amb els quals comparteix vincles històrics, lingüístics i culturals (DOGC núm. 5320 de 17
de febrer de 2009).
Instrucció 1/2009, de 10 de febrer de 2009, sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant
càmeres amb fins de videovigilància (DOGC núm. 5322 de 19 de febrer de 2009).
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