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I. Disposicions generals i acords
I.1. Claustre
Acord 1/2009, de 18 de març, pel qual s'elegeixen els membres de la Mesa del Claustre, que tot seguit
s'indiquen:
1 professor doctor amb vinculació permanent a la Universitat (sector A)
Titular:
Pere Ysàs Solanes
Suplents:
Pilar Giménez Alcover
Gemma Cànoves Valiente
1 membre de la resta de personal acadèmic i el personal investigador en formació que exerceixi
funcions de docència (sector B)
Titular:
Gabriel Izard Granados
Suplent:
Ferran Izquierdo Brichs
2 estudiants (sector C)
Titulars:
Adrià Hernando Fresco
Gerard Cantoni Gómez
Suplents:
David Heredia Casanella
Javier Abad García
2 membres del personal d'administració i serveis (sector D)
Titulars:
August Garcia Albero
Consuelo Gómez Sánchez
Suplents:
Mercè Alborch López
Anna Borfo Bach
David Sánchez Solbes
Ernest Verdura Milian
Acord 2/2009, de 18 de març, pel qual s'elegeixen els representants del Claustre al Consell de Govern, que
tot seguit s'indiquen:
7 professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat (sector A)
Titulars:
Carme Armengol Asparó
Maria Jesús Espuny Tomás
Seán Golden
Josep Oliver Alonso
Joan Subirats Humet
Lluís Tort Bardolet
Xavier Villalba Nicolàs
Suplents:
Gloria Gonzàlez Anadon
Josep Vendrell Roca
Eduard Escrich i Escriche
Joan F. Piniella Febrer
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Gemma Cànoves Valiente
Dolors Poch Olivé
Jordina Belmonte Soler
Félix García Arnás
Joan Torregrosa Arús
Joaquín Gairín Sallán
José Aguilera Ávila
Assumpció Malgosa Morera
Joan Serrallonga Urquidi
Matilde Delgado Reina
Xavier Martínez Giralt
Xavier Giró Martí
Josefina Plaixats Boixadera
Rosalía Gallo Martínez
Xavier Vilà Carnicero
Maria Dolors Izquierdo Tugas
5 membres de la resta de personal acadèmic i el personal investigador en formació que exerceixi
funcions de docència (sector B)
Titulars:
María del Mar Baeza Labat
Núria Casellas Caralt
Josep Cañabate Pérez
Diego Castro Ceacero
Xavier Verge Mestre
Suplents:
Gabriel Izard Granados
David Fernández Quijada
Nuria Simelio Solà
Gonzalo Guirado López
Àngel Cebollada Frontera
Carlos Martín Cantera
Fernando García del Pino
6 estudiants (sector C)
Titulars:
Jordi Almiñana Domènech
Gloria Garcia-Romeral Moreno
Marc López Conesa
Ricardo Naval Vidaller
Marc Navarro Vilaró
Gerard Sánchez Gil
Suplents:
Roger Ubach Musterni
Javier Abad García
David Heredia Casanella
Aida Marzo Matencio
Carlos Pérez Padilla
2 membres del personal d'administració i serveis (sector D)
Titulars:
Carlos Alonso Moreno
Juan Manuel Gómiz Rodríguez
Suplents:
Jordi Hernández Sánchez
Imma Gamo Nieto
Nacho Ruíz Balmaseda
Andreu Pompas Alcaraz
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Acord 3/2009, de 18 de març, pel qual s'elegeixen els representants dels estudiants a la Taula Nacional
Pública, que tot seguit s'indiquen:
2 estudiants (sector C)
Titulars:
Adrià Hernando Fresco
Laura Martínez Arbiol
Suplents:
Javier Abad García
Carlos Pérez Padilla
Acord 4/2009, de 18 de març, pel qual s'elegeix el senyor Josep Font Cierco com a síndic de greuges de la
UAB.
I.2. Consell de Govern
Acord 1/2009, de 25 de març, pel qual s'acorda designar els representants del Consell de Govern a la
Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya, que tot seguit s'indiquen:
2 vicerectors/vicerectores
Titulars:
Montserrat Farell Ferrer (vicerectora d'Estudis de Grau)
Isabel Pont Castejón (secretària general)
1 estudiant
Titular:
Guillem Casòliva Cabana
Suplent:
Gerard Sánchez Gil
Acord 2/2009, de 25 de març, pel qual s'acorda designar la senyora Rosa Maria Pujol Vilallonga com a
representant de la UAB al Patronat de la Fundació "Autònoma Solidària".
Acord 3/2009, de 25 de març, pel qual s'acorda designar els representants del Consell de Govern al Consell
Social, que tot seguit s'indiquen:
1 membre del personal docent i investigador
Titular:
Xavier Verge Mestre
Suplent:
Joaquim Coll Daroca
1 estudiant
Titular:
Guillem Casòliva Cabana
Suplent:
Marc Navarro Vilaró
Acord 4/2009, de 25 de març, pel qual s'acorda nomenar el senyor Germán Berríos doctor honoris causa
de la UAB.
Acord 5/2009, de 25 de març, pel qual s'acorda aprovar la creació de nous títols de postgrau propis, que tot
seguit es transcriu:
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Títols de postgrau propis

Acord 6/2009, de 25 de març, pel qual s'acorda aprovar la creació del títol de Pacient Expert.
Acord 7/2009, de 25 de març, pel qual s'acorda aprovar els canvis de denominació de títols de grau i de
màsters, que tot seguit es transcriu:
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Canvis de denominació de títols de grau i de màsters
Canvi de denominació de títols de Grau
Aprovat per la
Comissió d'Afers
Acadèmics

Nova proposta

Aprovat per la
Comissió d'Afers
Acadèmics

Graduat/Graduada en
Enginyeria de sistemes de
comunicació

23/09/2008

Graduat/Graduada en Enginyeria de
sistemes de telecomunicació

12/12/2008

Graduat/Graduada en
Enginyeria electrònica

23/09/2008

Graduat/Graduada en Enginyeria
electrònica de telecomunicació

12/12/2008

Nom anterior

Canvi de denominació de títols de Màster Universitari
Nom anterior

Aprovat per la
Comissió d'Afers
Acadèmics

Nova proposta

Aprovat per la
Comissió d'Afers
Acadèmics

Màster Universitari en
Genètica

25/10/2005

Màster Universitari en Genètica
avançada

29/07/2008

Màster Universitari en
Microbiologia

25/10/2005

Màster Universitari en Microbiologia
aplicada

29/07/2008

27/05/2008

Màster Universitari en Investigació
en creació i gestió d’Empreses /
University Master in Research on
Entrepreneurship and Business
Management

12/12/2008

27/05/2008

Màster Universitari en Gestió,
organització i economia de l’
empresa / University Master in
Management, Organization and
Business Economics

12/12/2008

27/05/2008

Màster Universitari en Economia i
administració d’empreses /
University Master in Economics and
Business Administration

12/12/2008

Research on
entrepreneurship and
Business Management

Economics, Organization
and Management

International Master in
Economics and Business
administration

Acord 8/2009, de 25 de març, pel qual s'acorda aprovar la proposta de modificació del nom del
Departament d'Art pel de Departament d'Art i de Musicologia, en els termes que tot seguit s'indiquen:
Modificació del nom del Departament d'Art de la UAB
El Consell de Departament d’Art, en la seva reunió del dia 12 de desembre de 2008, va acordar proposar el
canvi del seu nom pel de:
DEPARTAMENT D’ART I DE MUSICOLOGIA
proposta que eleva per a la seva aprovació al Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Informe justificatiu:
El Departament d’Art proposa la inclusió del terme Musicologia en la seva denominació amb l’objectiu de fer
visibles les dues àrees de coneixement que formen part del Departament: l’àrea d’Història de l’Art i l’àrea de
Música.
Fins l’any 1997, la docència impartida per ambdues àrees –que formen part del Departament des que aquest va
ser creat– convergia en l’única llicenciatura que fins aleshores s’oferia: la llicenciatura en Història de l’Art (sens
perjudici que a partir del 1972 l’àrea de música tingués un itinerari optatiu dins del segon cicle d’aquesta
titulació i que, des del 1986, es posés en marxa un programa de doctorat en Musicologia). L’any 1997, però, el
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Departament va assumir una nova llicenciatura (de segon cicle) pròpia de l’àrea de música: la llicenciatura en
Història i Ciències de la Música, que s‘ha desenvolupat durant aquests darrers dotze anys.
A aquestes circumstàncies cal afegir que, actualment, en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES)
la UAB –a proposta de la Facultat de Filosofia i Lletres i per iniciativa del Departament d’Art– ha proposat dos
Graus del tot diferenciats: un Grau en Història de l’Art i un Grau en Musicologia.
En l’actual situació, per tant, la presència dels termes ART i MUSICOLOGIA en la denominació del Departament
esdevé una qüestió identitària que ha de permetre visualitzar de forma clara les titulacions que s’imparteixen.
En la present conjuntura de difusió de les noves titulacions, a més, la inclusió del terme Musicologia en el nom
del Departament contribuirà de forma important a fer visible fora de la UAB aquest nou Grau en Musicologia,
donat que és l’única titulació proposada per la Facultat de Filosofia i Lletres que no té un Departament propi i
que, a més, no procedeix una llicenciatura de cicle complet.
Acord 9/2009, de 25 de març, pel qual s'acorda aprovar la proposta de la Comissió per al seguiment per a la
redefinició i reestructuració de les unitats dels departaments de Periodisme i de Ciències de la Comunicació i de
la Comunicació Audiovisual i de Publicitat, en els termes següents:
PRIMER: Iniciar el procediment de dissolució del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació
i del Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat, atenent a allò que disposa l’article 20
dels Estatuts de la UAB.
SEGON: Encarregar a la Rectora de la UAB que designi una persona o grup de persones per tal que elaborin i
presentin al proper Consell de Govern de la UAB una proposta de reestructuració dels Departaments
de la Facultat
TERCER: Encomanar a la Secretaria General d’aquesta Universitat la notificació i seguiment dels esmentats
acords.
Acord 10/2009, de 25 de març, pel qual s'acorda ratificar la resolució de la rectora de data 27 de gener de
2009, per la qual es nomena el vicerector d'Organització i Fundacions a la Comissió de Seguiment per a la
redefinició i reestructuració de les unitats dels departaments de Periodisme i de Ciències de la Comunicació i de
la Comunicació Audiovisual i de Publicitat, en representació de l'equip de govern.
Acord 11/2009, de 25 de març, pel qual s'acorda modificar l'acord del Consell de Govern de 29 de setembre
de 2005, que autoritza la cessió d'una parcel·la a la Fundació UAB per a l'ampliació de la Zona Residencial de la
UAB i, en aquest sentit, modificar la superfície de l'esmentada parcel·la que passa de 72.421m2 a 57.545m2, en
no ser necessàries la part de la finca registral número 18.029 i una part de la 44.336 inicialment incloses en
l'acord de cessió.
Acord 12/2009, de 25 de març, pel qual s'acorda autoritzar l'adscripció de Vila Universitària 2 a la UAB, com
a residència universitària.
I.3. Comissions del Consell de Govern
I.3.1. Comissió d’Afers Acadèmics
Acord 12/2009, de 31 de març, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la modificació del pla
d’estudis de les titulacions següents:
-

“Estudis anglesos avançats: literatura i cultura”
“Estudis teatrals, Gestió pública”
“Història comparada, segles XVI-XX”
“International Master in economics analysis”
“Models and methods of quantitative economics”
“MISA Investigació social aplicada”
“Recerca en Ciència animal i dels aliments”
“Relacions internacionals, seguretat i desenvolupament”
“Sanitat i producció porcines”
“Psicologia de l’Educació”
“Salut i benestar comunitari”
“Traducció, interpretació i estudis interculturals”
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- “Mathmods European Master in Mathematical modelling in engineering theory, numerics, applications”
- “Patrimoni artístic a Catalunya”
Acord 13/2009, de 31 de març, pel qual s’informa favorablement, i eleva al Consell de Govern per a la seva
aprovació si escau, els canvis de denominació següents:
- “Mathmods European Master in Mathematical modelling in engineering theory, numerics, applications” per
“Mathematical modelling in engineering theory, numerics applications”
- “Patrimoni artístic a Catalunya” per “Anàlisi i gestió del Patrimoni artístic”.
Acord 14/2009, de 31 de març, pel qual s’informa favorablement el canvi de denominació del Màster
Universitari en Professor d’Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat per Màster Universitari en Formació
de professorat d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d’idiomes,
artístics i esportius, i s’eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Acord 15/2009, de 31 de març, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, el pla d’estudis del
Màster Universitària en Dret empresarial i s’eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Acord 16/2009, de 31 de març, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, el pla d’estudis del
Màster Universitària en Filosofia analítica.
Acord 17/2009, de 31 de març, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la concessió de
premis extraordinaris de titulació per al curs 2007-2008, a les senyores i els senyors, que tot seguit es
relacionen:
Joan Cuadrado Soler, de la titulació de Dret.
Eva Segarra Segarra, de la titulació de Dret.
Lidia Ruz Gutierrez, de la titulació de Dret.
Javier Dengra Avila, de la titulació de Relacions Laborals.
Sergi Bricolle Catala, de la titulació de Relacions Laborals.
Nuria Montserrat Ros Rovira, de la titulació de Relacions Laborals.
Ramon Batalla Orta, de la titulació de Criminologia.
Miguel Aymerich Restoy, de la titulació de Criminologia.
Carlota Serra Ramon, de la titulació de Ciències del Treball.
Carolina Jimenez Martinez, de la titulació de Ciències del Treball.
Isabel Sánchez Cobaleda, de la titulació de Llicenciatura en Traducció i Interpretació - Alemany
Concepción Vivas Edo, de la titulació de Llicenciatura en Traducció i Interpretació - Alemany
Daniel López Casacuberta, de la titulació de Llicenciatura en Traducció i Interpretació - Anglès
Àngels Guiu Vidal, de la titulació de Llicenciatura en Traducció i Interpretació - Anglès
Agustín Alepuz Morales, de la titulació de Llicenciatura en Traducció i Interpretació - Anglès
Juan José Alarcón Riubanys, de la titulació de Llicenciatura en Traducció i Interpretació - Francès
Clàudia Cotaina Roselló, de la titulació de Llicenciatura en Traducció i Interpretació - Francès
Patricia Segura Bataller, de la titulació de Llicenciatura en Estudis d’Àsia Oriental.
Elisabeth Gea Sastre, de la titulació de Llicenciatura en Estudis d’Àsia Oriental.
Francisco José Rojas Morales, de la titulació de Graduat Superior en Estudis Internacionals i Interculturals.
Olga Aymerich Franch, de la titulació de Graduat Superior en Estudis Internacionals i Interculturals.
Anna Plans Aliberch, de la titulació de Graduat Superior en Arxivística i Gestió de Documents.
Mireia Bertrana de Bustos, de la titulació de Graduat Superior en Arxivística i Gestió de Documents.
Acord 18/2009, de 31 de març, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la concessió de
premis extraordinaris de doctorat, que tot seguit es transcriu:
Departament

Curs

Prog. Doctorat/Departament

Nom dels doctors

Dret Públic i CC
Historicojurídiques

2004-2005

Dep. Dret Públic i CC Historicojurídiques

Oriol Costa Fernández

Biologia Cel·lular, de
Fisiologia i d’Immunologia

2006-2007

PD Biologia Cel·lular

Núria Arnedo Santamaria
Vincenzo Cirigliano

Biologia Cel·lular, de
Fisiologia i d’Immunologia

2007-2008

PD Biologia Cel·lular

Ester Anton Martorell
Maria Mercedes Durban Llenas
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Biologia Cel·lular, de
Fisiologia i d’Immunologia

2006-2007

PD Neurociències

Marc Guitart Masip

Biologia Cel·lular, de
Fisiologia i d’Immunologia

2007-2008

PD Neurociències

Diana Cristina Gallego Pérez
Albert Quintana Romero

Acord 19/2009, de 31 de març, pel qual s’informa favorablement la creació de títols de màsters propis
següents, i s’eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació:

-

“Ciències bàsiques aplicades en ortodòncia”
“Gestió de riscos i emergències”
“Estratègia i creativitat interactiva”
“Arxivística i gestió de documents”
“Infermeria intensiva”
“Web: comunicació, màrqueting i negoci”
“Infermeria psiquiàtrica i salut mental”
“Atenció d’infermeria a la persona amb problemes cardíacs”

Acord 20/2009, de 31 de març, pel qual s’informa favorablement la creació del títol de diplomatura de
postgrau en “Contractació administrativa”, i s’eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Acord 21/2009, de 31 de març, pel qual ratifica l’aprovació del pla d’estudis dels màsters propis de nova
creació següents:

-

“Ciències bàsiques aplicades en ortodòncia”
“Gestió de riscos i emergències”
“Estratègia i creativitat interactiva”
“Arxivística i gestió de documents”
“Infermeria intensiva”
“Web: comunicació, màrqueting i negoci”
“Infermeria psiquiàtrica i salut mental”
“Atenció d’infermeria a la persona amb problemes cardíacs”

Acord 22/2009, de 31 de març, pel qual ratifica l’aprovació del pla d’estudis de la diplomatura de postgrau
de nova creació en “Contractació administrativa”.
Acord 23/2009, de 31 de març, pel qual ratifica l’aprovació dels plans d’estudis dels màsters propis adaptats
a l’Espai Europeu d’Educació Superior següents:

-

“Criminalística. Conseller en ciències forenses”
“Direcció de Marketing i Canals de Distribució (en línia)”
“Educació mèdica (títol interuniversitari UAB-UB-UdL)
“Ortodòncia en MFS

Acord 24/2009, de 31 de març, pel qual ratifica l’aprovació dels plans d’estudis de les diplomatures de
postgrau adaptades a l’Espai Europeu d’Educació Superior següents:

-

“Criminalística, infoanàlisi i tècniques avançades”
“Rehabilitació eqüestre”

Acord 25/2009, de 31 de març, pel qual s’informa favorablement l’adscripció d’EINA. Escola de Disseny i
Art, i s’eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Acord 26/2009, de 31 de març, pel qual s’informa favorablement el canvi de denominació de l’Escola
Universitària d’Estudis Empresarials, adscrita a la UAB, per Escola Universitària de Ciències Socials, i s’eleva al
Consell de Govern per a la seva aprovació.
Acord 27/2009, de 31 de març, pel qual es modifica l’oferta d’activitats susceptibles de reconeixement com
a crèdits de lliure elecció corresponent al curs acadèmic 2008-2009, que tot seguit es transcriu:
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I.3.1.1. Subcomissió de Postgrau
Acord 12/2009, de 31 de març, pel qual s’informa favorablement la modificació dels plans d’estudis
següents, i s’eleva a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva aprovació:
-

“Estudis anglesos avançats: literatura i cultura”
“Estudis teatrals”
“Gestió pública”
“Història comparada, segles XVI-XX”
“International Master in economics analysis”
“Models and methods of quantitative economics”
“Mathmods European Master in Mathematical modelling in engineering theory, numerics, applications”
“MISA Investigació social aplicada”
“Recerca en Ciència animal i dels aliments”
“Relacions internacionals, seguretat i desenvolupament”
“Salut i benestar comunitari” i “EM Phoenix dynamics of health and welfare”
“Traducció, interpretació i estudis interculturals”
“Sanitat i producció porcines”
“Psicologia de l’Educació”

Acord 13/2009, de 31 de març, pel qual s’informa favorablement els canvis de denominació següents:
- “Mathmods European Master in Mathematical modelling in engineering theory, numerics, applications” per
“Mathematical modelling in engineering theory, numerics applications”
- “Patrimoni artístic a Catalunya” per “Anàlisi i gestió del Patrimoni artístic”.
Acord 14/2009, de 31 de març, pel qual s’informa favorablement el canvi de denominació del Màster
Universitari en Professor d’Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat per Màster Universitari en Formació
de professorat d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d’idiomes,
artístics i esportius, i s’eleva a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva aprovació.
Acord 15/2009, de 31 de març, pel qual s’informa favorablement el pla d’estudis del Màster Universitària en
Dret empresarial, i s’eleva a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva aprovació.
Acord 16/2009, de 31 de març, pel qual s’informa favorablement el pla d’estudis del Màster Universitària en
Filosofia analítica, i s’eleva a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva aprovació.
Acord 17/2009, de 31 de març, pel qual s’aprova el contingut dels estudis de doctorat en “Filosofia” i en
“Internacional en creació i gestió d’empreses”.
Acord 18/2009, de 31 de març, pel qual es dóna el vistiplau a la proposta d’estudis de doctorat en Biologia i
tecnologia vegetal, 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 19/2009, de 31 de març, pel qual s’informa favorablement la creació de títols de màsters propis
següents, i s’eleva a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva aprovació:
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“Ciències bàsiques aplicades en ortodòncia”
“Gestió de riscos i emergències”
“Estratègia i creativitat interactiva”
“Arxivística i gestió de documents”
“Infermeria intensiva”
“Web: comunicació, màrqueting i negoci”
“Infermeria psiquiàtrica i salut mental”
“Atenció d’infermeria a la persona amb problemes cardíacs”

Acord 20/2009, de 31 de març, pel qual s’informa favorablement la creació de títols de diplomatures de
postgrau en “Contractació administrativa”, i s’eleva a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva aprovació.
Acord 21/2009, de 31 de març, pel qual s’aprova el pla d’estudis dels màsters propis de nova creació
següents, i s’eleven a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva ratificació:

-

“Ciències bàsiques aplicades en ortodòncia”
“Gestió de riscos i emergències”
“Estratègia i creativitat interactiva”
“Arxivística i gestió de documents”
“Infermeria intensiva”
“Web: comunicació, màrqueting i negoci”
“Infermeria psiquiàtrica i salut mental”
“Atenció d’infermeria a la persona amb problemes cardíacs”

Acord 22/2009, de 31 de març, pel qual s’aprova el pla d’estudis de la diplomatura de postgrau de nova
creació en “Contractació administrativa”, i s’eleva a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva ratificació.
Acord 23/2009, de 31 de març, pel qual s’aproven els plans d’estudis dels màsters propis adaptats a l’Espai
Europeu d’Educació Superior següents, i s’eleven a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva ratificació:

-

“Criminalística. Conseller en ciències forenses”
“Direcció de Marketing i Canals de Distribució (en línia)”
“Educació mèdica (títol interuniversitari UAB-UB-UdL)
“Ortodòncia en MFS

Acord 24/2009, de 31 de març, pel qual s’aproven els plans d’estudis de les diplomatures de postgrau
adaptades a l’Espai Europeu d’Educació Superior següents, i s’eleven a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la
seva ratificació:

-

“Criminalística, infoanàlisi i tècniques avançades”
“Rehabilitació eqüestre”

Acord 25/2009, de 31 de març, pel qual es dóna el vistiplau a les noves creacions de cursos
d’especialització.
Acord 26/2009, de 31 de març, pel qual s’accepta que el tràmit de suficiència investigadora del Programa de
Doctorat de Dret del Comerç i de la Contractació impartit a Mèxic es pugui portar a terme per videoconferència,
condicional a que es garanteixi que algun membre del tribunal estigui present allà.
Acord 27/2009, de 31 de març, pel qual s’inclou en el contingut dels estudis de doctorat en Enginyeria
electrònica el requisit d’admissió següent:
Excepcionalment, i sota la consideració de la Comissió de l’Estudi, haver superat 60 ECTS d’un o varis Màsters
Universitaris afins al d’aquest Estudi de Doctorat, dels quals un mínim de 15 ECTS siguin de recerca.
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I.3.2. Comissió d’Investigació
Acord 5/2009, de 26 de març, pel qual s'acorda el nomenament dels membres dels comitès avaluadors dels
Premis d'Excel·lència 2008, que tot seguit es transcriu:
Membres dels comitès avaluadors dels Premis d'Excel·lència 2008
PRESIDENT DELS COMITÈS AVALUADORS PREI_08
Vicerector d’Investigació
AVALUADORS PREI_08
Comitè Ciències Experimentals
Antonio Córdoba (UAM)
Robert Huber (BIOCHEM)
Pere Masqué (UAB)
Comitè Ciències Socials
Eda Segarra (Universitat de Dublín, Irlanda)
Carles Boix (Princeton University, Estats Units d’Amèrica)
Joan Subirats (UAB)
Comitè Ciències Humanes
Carme Molinero (UAB)
Claudine Moulin (Universität Trier – Alemanya)
Przemyslaw Urbanczyk (Institut of Archaelogy and Ethnology, Polònia)
Comitè Ciències Tecnològiques
Pietro Gambardella (UAB)
Lluís Jofre (UPC)
Ana Ripoll (UAB)
Comitè Ciències de la Salut
Ricard Marcos (UAB)
Manuel Perucho (Burnham Institute for Medical Research, Estats Units d’Amèrica)
Andre Van Steirteghem (Vrije Universiteit - Bèlgica)
I.3.3. Comissió de Qualitat i d’Avaluació
Acord 2/2009, de 6 de març, pel qual s’aprova la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent del
professorat funcionari i contractat de la UAB per al 2008, que tot seguit es transcriu:
Convocatòria d’avaluació de l’activitat docent del professorat funcionari i contractat de la UAB
Tal com recull l'article 72 de la Llei d'universitats de Catalunya (LUC), i després de la certificació de la Guia
d’avaluació de l’activitat docent del professorat de la Universitat Autònoma de Barcelona (acord del Consell de
Govern del 7 de novembre de 2007 i modificat per l’acord de la Comissió de Qualitat i d’Avaluació del 25 de
juny de 2008) per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya, s’obre la convocatòria
d’avaluació de l’activitat docent pels períodes meritats fins el 31 de desembre de 2008 per a l'obtenció del
complement addicional del tram docent autonòmic adreçat al professorat de la UAB.
Aquesta convocatòria es regeix pel Decret 405/2006, de 24 d’octubre, per la Resolució IUE/3779/2008, de 10
de desembre de 2008, i per la resta de normativa aplicable.
1. Destinataris de la convocatòria
Aquesta convocatòria està destinada al professorat següent:
•

Professorat funcionari en actiu i amb dedicació a temps complet, o professorat de les àrees de Ciències
de la Salut amb plaça vinculada i dedicació equiparada a temps complet, integrat en algun dels cossos
docents següents: professorat catedràtic d’universitat, titular d’universitat, catedràtic d’escola
universitària i titular d’escola universitària.
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Professorat contractat en actiu i amb dedicació a temps complet d’alguna de les categories següents:
professorat catedràtic, agregat, col·laborador permanent i lector.

Aquest professorat haurà de complir els requisits següents:
•
•
•

Estar en disposició de sol·licitar, el 31.12.2008, l’avaluació d’un període de 5 anys de l’activitat docent
desenvolupada en universitats de l’estat espanyol.
Haver estat en disposició de presentar-se a alguna de les convocatòries d’avaluació anteriors per al
tram autonòmic i no haver-se presentat o no haver obtingut proposta d’avaluació favorable.
Tenir una docència mínima de 120 hores per any o de 600 hores en total durant el quinquenni avaluat.

Segons estableix el Decret 405/2006: “Per al còmput dels 5 anys d’activitat docent, els períodes de docència
prestats a temps parcial comptabilitzaran un 50 % de la durada del període.”
2. Procés general de l'avaluació de l’activitat docent
—

El professorat interessat ha de presentar el full de sol·licitud d’inici del procés d’avaluació en suport
paper en el termini establert entre el 09 i el 19 de març de 2009, ambdós inclosos. La sol·licitud ha
d’anar signada pel professor/a; la signatura d'aquesta sol·licitud indica l’acceptació dels procediments,
els criteris, les actuacions d’avaluació i els recursos previstos a la Guia d’avaluació i en aquesta
convocatòria.

—

Cal dipositar la sol·licitud al Registre General d'aquesta universitat (edifici del Rectorat), als punts de
registre de cada facultat o enviar-la per qualsevol dels procediments previstos a l'article 38 de la Llei
30/92 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

—

Un cop rebudes les sol·licituds, l’Oficina de Planificació i de Qualitat (OPQ) de la UAB elaborarà i
trametrà al professorat sol·licitant, en un termini de 4 setmanes un cop finalitzat el període de
presentació de sol·licituds, les dades de què disposa sobre la docència dels cursos acadèmics que s’han
d’avaluar.

—

El professorat té de termini per a elaborar i presentar la documentació al Registre General de la UAB
fins el 22 de maig de 2009, inclòs. Aquesta documentació dels mèrits docents s’ha de presentar en
el format que es preveu a la Guia d’avaluació de l’activitat docent de la UAB. En cas que no s’estigui
d’acord amb les dades facilitades per l’OPQ, caldrà justificar i acreditar la nova informació. En cas que
no es presenti la documentació en el termini previst, s’entendrà que la persona interessada desisteix de
la seva petició i la seva sol·licitud quedarà exclosa d’aquesta convocatòria.

—

La Comissió de Qualitat i d’Avaluació valorarà els expedients i comunicarà al professorat amb puntuació
inferior als mínims requerits la possibilitat de presentar, en el termini de 10 dies naturals comptats a
partir de l’endemà de la comunicació, les reclamacions que es considerin oportunes.

—

La Comissió de Qualitat i d’Avaluació, un cop valorades les reclamacions, aprovarà i publicarà la
proposta de resolució de la convocatòria a la Intranet de professorat.

—

Contra la resolució de la convocatòria el professorat podrà presentar un recurs d'alçada adreçat a la
rectora en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la data de publicació a la intranet.

—

La Comissió de Qualitat i d'Avaluació trametrà a l’AQU Catalunya la llista del professorat avaluat per a
obtenir-ne la certificació.

—

Un cop obtinguda la certificació es lliurarà al Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta
d’assignació al Consell Social.

Tota la informació sobre aquesta convocatòria, els procediments i els models de documentació que cal adjuntar
seran publicats a la Intranet de professorat, a lloc següent: Tasca docent i investigadora, Carrera professional,
Convocatòries, Avaluació trams, Trams de docència autonòmics.
Miquel Àngel Senar Rosell

Elena Valderrama Vallés

Vicerector de Personal Acadèmic

Delegada de la rectora per a l’Avaluació
l’Acreditació i la Innovació Docent

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 6 de març de 2009.
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Acord 3/2009, de 6 de març, pel qual s’autoritza el president de la Comissió per tal que aprovi la llista de
candidats admesos i exclosos de la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent del professorat funcionari i
contractat de la UAB per al 2008.
I.4. Resolucions del Rectorat
Resolució de la rectora, de 6 de març de 2009, per la qual s´aprova la relació definitiva d´aspirants
admesos i exclosos per a l´accés a una plaça de l´escala d´ajudants d´arxius i biblioteques (subgrup A2), pel
sistema de concurs (DOGC NÚM.5306, DE 15.1.2009)
Relació d´aspirants admesos
CATALÀ

COGNOMS I NOM

ANGLÈS

Brualla Rios, Sergi
Busquets Soler, Montserrat

No exempt/a

Escobosa Esteban, Margarita

No exempt/a

Fernández Molines, Angel

No exempt/a

Gil Cano Vicente Damián

No exempt/a

Hernández Pérez, Óscar Fermín

No exempt/a

Jurado Garcia, Marisol
Roselló Gargallo, Mireia
No exempt/a

Roig Equey, Joana
No exempt/a

Tardós Jorba, Alba

No exempt/a
No exempt/a

Vicente Canillas, Jordi
Relació d’aspirants exclosos
Cap

Resolució de la rectora, de 13 de març de 2009, per la qual s’aprova la relació de persones aspirants
admeses i/o excloses provisionalment per a l’accés a una plaça de l’esca-la A: tècnic/a superior de suport a la
recerca (DOGC NÚM.5315, DE 10.2.2009)
Persones aspirants admeses provisionalment
Cap
Persones aspirants excloses provisionalment
COGNOMS I NOM
Cabañero Ferri, David
Gil Villares, Elena
Grau Roma Llorenç
Martínez Marín, Jesús

MOTIU DE L´EXCLUSIÓ
No acredita el requisit del punt 2.1
apartat e) de les bases
No acredita el requisit del punt 2.1
apartat d) i e) de les bases
No acredita el requisit del punt 2.1
apartat d) i e) de les bases
No acredita el requisit del punt 2.1
apartat c), d) i e) de les bases

CATALÀ

ANGLÈS
No exempt/a
No exempt/a

No exempt/a

No exempt/a
No exempt/a

I.5. Resolucions de la Gerència
Resolució del gerent, de 9 de març de 2009, pel qual es destina amb caràcter provisional, la senyora
Maribel Rodríguez Gràcia, com a tècnic superior laboral, a l’àrea de Relacions Internacionals, amb efectes des
del dia 3 de novembre de 2008.
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II. Nomenaments i cessaments
II.1. Facultats i Escoles universitàries
Nomenaments
Resolució de la rectora, de 3 de març de 2009, per la qual es nomena la senyora M. Teresa Cabré Monné
degana de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució de la rectora, de 3 de març de 2009, per la qual es nomena el senyor Celestino Rey-Joly Barroso
coordinador de la Unitat Departamental de la Unitat Docent de l’Hospital Germans Trias i Pujol.
Resolució de la rectora, de 3 de març de 2009, per la qual es nomena la senyora Gemma Guillazo Blanch
vicedegana d’Infraestructura i Serveis de la Facultat de Psicologia.
Resolució de la rectora, de 3 de març de 2009, per la qual es nomena el senyor Antonio Sanz Ruiz
vicedegà d’Afers Acadèmics de la Facultat de Psicologia.
Resolució de la rectora, de 3 de març de 2009, per la qual es nomena el senyor Cecilio Garriga Escribano
vicedegà d’Estudis de Grau de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució de la rectora, de 3 de març de 2009, per la qual es nomena la senyora Victòria Solanilla
Demestre vicedegana d’Ordenació Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució de la rectora, de 3 de març de 2009, per la qual es nomena el senyor Ignacio Fernández
Terricabras secretari (i responsable d’Espais i de Biblioteca) de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució de la rectora, de 3 de març de 2009, per la qual es nomena el senyor Fèlix M. Retamero Serralvo
vicedegà d’Economia (i responsable dels Acords Interns de Planificació) de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució de la rectora, de 3 de març de 2009, per la qual es nomena la senyora Felicidad Hand Cranham
vicedegana de Professorat, d’Estudiants i PAS de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució de la rectora, de 3 de març de 2009, per la qual es nomena el senyor Jesús Hernández Reynés
vicedegà d’Estudis de Postgrau (i responsable de les Tecnologies de la Informació del Coneixement) de la
Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució de la rectora, de 3 de març de 2009, per la qual es nomena el senyor Alejandro Mauricio Maiche
Marini responsable de Laboratoris Docents de la Facultat de Psicologia.
Resolució de la rectora, de 3 de març de 2009, per la qual es nomena el senyor Miguel Torregrosa Álvarez
responsable d’Intercanvis de la Facultat de Psicologia.
Resolució de la rectora, de 9 de març de 2009, per la qual es nomena la senyora Glòria Claveria Nadal
coordinadora d’Estudis de la Llicenciatura de Filologia Hispànica de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució de la rectora, de 23 de març de 2009, per la qual es nomena el senyor Ignacio Fernández
Terricabras coordinador de la Biblioteca d’Humanitats.
Resolució de la rectora, de 26 de març de 2009, per la qual es nomena el senyor José María Sanahuja
Gavaldà coordinador d’estudis de la Llicenciatura de Pedagogia i Psicopedagogia de la Facultat de Ciències de
l’Educació.
Resolució de la rectora, de 26 de març de 2009, per la qual es nomena la senyora Patricia Olmos Rueda
adjunta al coordinador d’estudis de la Llicenciatura de Pedagogia i Psicopedagogia de la Facultat de Ciències de
l’Educació.
Resolució de la rectora, de 30 de març de 2009, per la qual es nomena la senyora Mercedes Rullán Ayza
coordinadora d’estudis d’Enginyeria Informàtica de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria.
Cessaments
Resolució de la rectora, de 3 de març de 2009, per la qual la senyora Elena Estalella Boadella cessa com a
degana de la Facultat de Filosofia i Lletres.
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Resolució de la rectora, de 3 de març de 2009, per la qual el senyor Jordi Tor Aguilera cessa com a
coordinador de la Unitat Departamental de la Unitat Docent de l’Hospital Germans Trias i Pujol.
Resolució de la rectora, de 3 de març de 2009, per la qual la senyora Margalida Coll Andreu cessa com a
vicedegana d’Afers Acadèmics i Serveis de la Facultat de Psicologia.
Resolució de la rectora, de 3 de març de 2009, per la qual la senyora M. Teresa Cabré Monné cessa com a
vicedegana d’Estudis i Qualitat de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució de la rectora, de 3 de març de 2009, per la qual la senyora Dolors Poch Olivé cessa com a
vicedegana d’Afers Acadèmics de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució de la rectora, de 3 de març de 2009, per la qual la senyora Sílvia Carrasco Pons cessa com a
vicedegana de Relacions Institucionals de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució de la rectora, de 3 de març de 2009, per la qual el senyor Joan Serrallonga Urquidi cessa com a
vicedegà d’Espais i Economia de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució de la rectora, de 3 de març de 2009, per la qual el senyor Joaquim Pera Isern cessa com a
secretari i vicedegà d’Estudiants, Professors i Biblioteca de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució de la rectora, de 3 de març de 2009, per la qual el senyor Antonio Sanz Ruiz cessa com a
responsable de Laboratoris Docents de la Facultat de Psicologia.
Resolució de la rectora, de 9 de març de 2009, per la qual la senyora Olga Soler Vilageliu cessa com a
vicedegana de Relacions Externes de la Facultat de Psicologia.
Resolució de la rectora, de 9 de març de 2009, per la qual el senyor Cecili Garriga Escribano cessa com a
Coordinador d’Estudis de la Llicenciatura de Filologia Hispànica de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució de la rectora, de 23 de març de 2009, per la qual el senyor Joaquim Pera Isern cessa com a
coordinador de la Biblioteca d’Humanitats.
Resolució de la rectora, de 24 de març de 2009, per la qual la senyora Mercedes Rullán Ayza cessa com a
sotscoordinadora d’Informàtica, Delegada de la Direcció, de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria.
Resolució de la rectora, de 24 de març de 2009, per la qual la senyora Elena Valderrama Vallés cessa com
a coordinadora d’Estudis d’Enginyeria Informàtica de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria.
Resolució de la rectora, de 26 de març de 2009, per la qual el senyor José María Sanahuja Gavaldà cessa
com a coordinador d’estudis de la Llicenciatura de Psicopedagogia de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Resolució de la rectora, de 26 de març de 2009, per la qual el senyor José María Sanahuja Gavaldà cessa
com a coordinador d’estudis de la Llicenciatura de Pedagogia de la Facultat de Ciències de l’Educació.
II.2. Departaments
Nomenaments
Resolució de la rectora, de 9 de març de 2009, per la qual es nomena el senyor Joaquim Pera Isern
director del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana.
Resolució de la rectora, de 9 de març de 2009, per la qual es nomena la senyora Càndida Ferrero
Hernández secretària del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana.
Resolució de la rectora, de 23 de març de 2009, per la qual es nomena la senyora M. José Milán Sendra
secretària del Departament de Ciència Animal i dels Aliments.
Resolució de la rectora, de 23 de març de 2009, per la qual es nomena el senyor Aurelio Diaz Fernández
coordinador de Tercer Cicle del Departament d’Antropologia Social i Cultural.
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Resolució de la rectora, de 24 de març de 2009, per la qual es nomena la senyora Marta Capellas Puig
coordinadora de la Unitat Departamental de Ciència dels Aliments del Departament de Ciència Animal i dels
Aliments.
Resolució de la rectora, de 30 de març de 2009, per la qual es nomena la senyora Begoña Sáez Tajafuerce
coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Filosofia.
Cessaments
Resolució de la rectora, de 9 de març de 2009, per la qual el senyor Jordi Cors Meya cessa com a director
del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana.
Resolució de la rectora, de 9 de març de 2009, per la qual la senyora M. Carme Ruestes Bitrià cessa com a
secretària del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana.
Resolució de la rectora, de 23 de març de 2009, per la qual el senyor Jorge Grau Rebollo cessa com a
coordinador de Tercer Cicle del Departament d’Antropologia Social i Cultural.
Resolució de la rectora, de 23 de març de 2009, per la qual la senyora Susana Martín Orúe cessa com a
secretària del Departament de Ciència Animal i dels Aliments.
Resolució de la rectora, de 24 de març de 2009, per la qual la senyora M. Manuela Hernández Herrero
cessa com a coordinadora de la Unitat Departamental de Ciència dels Aliments del Departament de Ciència
Animal i dels Aliments.
Resolució de la rectora, de 30 de març de 2009, per la qual el senyor Antoni Vicens Lorente cessa com a
coordinador de Tercer Cicle del Departament de Filosofia.
II.3. Acadèmics
Nomenaments
Resolució de la rectora, de 9 de març de 2009, per la qual es nomena el senyor Jesús Hernández Reynes
coordinador del Programa Oficial de Postgrau d’Art i Musicologia.
Resolució de la rectora, de 9 de març de 2009, per la qual es nomena el senyor Jesús Hernández Reynes
coordinador del Programa Oficial de Postgrau d’Història.
Resolució de la rectora, de 9 de març de 2009, per la qual es nomena el senyor Jesús Hernández Reynes
coordinador del Programa Oficial de Postgrau de Llengua i Literatura.
Resolució de la rectora, de 9 de març de 2009, per la qual es nomena el senyor Jesús Hernández Reynes
coordinador del Programa Oficial de Postgrau de Filosofia i Humanitats.
Resolució de la rectora, de 19 de març de 2009, per la qual es nomena el senyor Juan Antonio Módenes
Cabrerizo coordinador del Programa Oficial de Postgrau de Geografia, Demografia i Planificació Territorial.
Resolució de la rectora, de 19 de març de 2009, per la qual es nomena el senyor Francisco Javier Vilà
Carnicero coordinador del Programa Oficial de Postgrau d’Economia i Empresa.
Resolució de la rectora, de 19 de març de 2009, per la qual es nomena el senyor Enric Roca Casas
coordinador del Programa Oficial de Postgrau de Ciències de l’Educació.
Cessaments
Resolució de la rectora, de 9 de març de 2009, per la qual el senyor Joaquim Pera Isern cessa com a
coordinador del Programa Oficial de Postgrau d’Art i Musicologia.
Resolució de la rectora, de 9 de març de 2009, per la qual el senyor Joaquim Pera Isern cessa com a
coordinador del Programa Oficial de Postgrau d’Història.
Resolució de la rectora, de 9 de març de 2009, per la qual la senyora M. Teresa Cabré Monné cessa com a
coordinadora del Programa Oficial de Postgrau de Llengua i Literatura.
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Resolució de la rectora, de 9 de març de 2009, per la qual la senyora M. Teresa Cabré Monné cessa com a
coordinadora del Programa Oficial de Postgrau de Filosofia i Humanitats.
Resolució de la rectora, de 19 de març de 2009, per la qual el senyor Antonio Miguel Solana Solana cessa
com a coordinador del Programa Oficial de Geografia, Demografia i Planificació Territorial.
Resolució de la rectora, de 19 de març de 2009, per la qual la senyora Montserrat Farell Ferrer cessa com
a coordinadora del Programa Oficial d’Economia de l’Empresa.
Resolució de la rectora, de 19 de març de 2009, per la qual el senyor Jordi Deulofeu Piquet cessa com a
coordinador del Programa Oficial de Ciències de l’Educació.
Resolució de la rectora, de 20 de març de 2009, per la qual la senyora Dolors Riba Lloret cessa com a
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Fundació Universitària del Bages.
Resolució de la rectora, de 23 de març de 2009, per la qual el senyor Rafael Grasa Hernández cessa com a
membre del Consell Científic a l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI).
Resolució de la rectora, de 23 de març de 2009, per la qual la senyora Reyes Pla Soler cessa com a
adjunta de la vicerectora d’Economia per a la Prevenció, la Salut i la Seguretat.
Resolució de la rectora, de 23 de març de 2009, per la qual la senyora Mª Jesús Izquierdo Benito cessa
com a adjunta a la vicerectora de Relacions Institucionals per a la Direcció de l’Observatori per a la Igualtat.
Resolució de la rectora, de 23 de març de 2009, per la qual la senyora Carmen Martínez González cessa
com a adjunta al vicerector d’Estudis i de Qualitat per a la direcció de la Unitat d’Innovació Docent en Educació
Superior (IDES).
II.4. Institucionals
Nomenaments
Resolució de la rectora, d’1 de març de 2009, per la qual es nomena la senyora Elena Valderrama Vallés
delegada de la rectora per a l’Avaluació, l’Acreditació i la Innovació Docent.
Resolució de la rectora, d’1 de març de 2009, per la qual es nomena la senyora Begoña Navarrete Sánchez
i el senyor Bonaventura Bassegoda Hugas representants de la Universitat Autònoma de Barcelona en les
reunions de treball per a impulsar la cooperació universitària per al desenvolupament de l’Associació Catalana
d’Universitats Públiques (ACUP).
Resolució de la rectora, de 20 de març de 2009, per la qual es nomena la senyora Mercedes Unzeta López
representant legal de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Alianza 4 Universidades.
Resolució de la rectora, de 20 de març de 2009, per la qual es nomena el senyor Marià Carbonell Buades
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Massana, Centre Municipal d’Art i Disseny.
Resolució de la rectora, de 20 de març de 2009, per la qual es nomena la senyora Montserrat Farell Ferrer
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Mixta de la Corporació Sanitària Parc Taulí.
Resolució de la rectora, de 20 de març de 2009, per la qual es nomena la senyora Mercedes Rullán Ayza
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Universitària d’Informàtica Tomàs Cerdà.
Resolució de la rectora, de 20 de març de 2009, per la qual es nomena el senyor Joan Gómez Pallarès
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Consorci de Biblioteques de les Universitats Catalanes
(CBUC).
Resolució de la rectora, de 20 de març de 2009, per la qual es nomena el senyor Remo Suppi Boldrito
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió de Seguiment per a avaluar i impulsar el
desplegament del conveni, signat en data 11 de febrer de 2009, entre el Departament d’Innovació, Universitats
i Empresa, el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya, les universitats públiques catalanes i la
Universitat Oberta de Catalunya.

_____________________________________________________
19

BOUAB Núm. 61

Març del 2009

Resolució de la rectora, de 23 de març de 2009, per la qual es nomena la senyora Marta Estrada Medina
membre de la comissió per a l’elaboració del pla d’estudis del Grau de Filologia Francesa, titulació conjunta UBUAB.
Resolució de la rectora, de 23 de març de 2009, per la qual es nomena la senyora Lorraine Baqué Millet
membre de la comissió per a l’elaboració del pla d’estudis del Grau de Filologia Francesa, titulació conjunta UBUAB.
Resolució de la rectora, de 23 de març de 2009, per la qual es nomena el senyor Ricard Ripoll Villanueva
membre de la comissió per a l’elaboració del pla d’estudis del Grau de Filologia Francesa, titulació conjunta UBUAB.
Resolució de la rectora, de 23 de març de 2009, per la qual es nomena el senyor Carles Jaime Cardiel
membre de la Comissió Permanent a l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI).
Resolució de la rectora, de 23 de març de 2009, per la qual es nomena la senyora Mercedes Unzeta López
membre del Consell Científic a l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI).
Cessaments
Resolució de la rectora, de 9 de març de 2009, per la qual el senyor Jesús Hernández Reynes cessa com a
cap de Projectes Docents e-learning de l’Oficina de l’Autònoma Interactiva Docent.
Resolució de la rectora, de 9 de març de 2009, per la qual el senyor Joaquim Castellà Espuny cessa com a
cap de Projectes Docents e-learning de l’Oficina de l’Autònoma Interactiva Docent.
Resolució de la rectora, de 20 de març de 2009, per la qual el senyor Miquel Molins Nubiola cessa com a
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Massana, Centre Municipal d’Art i Disseny.
Resolució de la rectora, de 20 de març de 2009, per la qual el senyor Carles Jaime Cardiel cessa com a
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Mixta de la Corporació Sanitària Parc Taulí.
Resolució de la rectora, de 20 de març de 2009, per la qual el senyor Joan Oliver Malagelada cessa com a
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Universitària d’Informàtica Tomàs Cerdà.
Resolució de la rectora, de 20 de març de 2009, per la qual la senyora Montserrat Pallarès Barberà cessa
com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Consorci de Biblioteques de les Universitats
Catalanes (CBUC).
Resolució de la rectora, de 23 de març de 2009, per la qual el senyor Joan Subirats Humet cessa com a
comissionat del rector per a projectes de compromís social.
III. Convenis
III.1. Marcs de col·laboració
Conveni de 13 de març de 2009 entre la UAB i USP Instituto Dexeus, S.A., Argentina, per a la col·laboració
en matèria acadèmica i de recerca en l'àmbit de les ciències de la salut.
III.2. Específics
Conveni de 27 de gener de 2008 entre la UAB i l’Ajuntament de Terrassa, per a emmarcar l'actuació en la
participació en el projecte "Campus Ítaca" de la UAB dels anys 2007 i 2008.
Conveni de 30 d’abril de 2008 entre la UAB i la Universitat de Barcelona (UB), per a la realització conjunta
del Màster en Estudis avançats i aplicats en llengua i literatures catalanes.
Conveni de 15 de setembre de 2008 entre la UAB i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), per a la
col·laboració en la impartició del Master in Aerospace Science and Technology.
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Conveni de 20 d’octubre de 2008 entre la UAB i la Universidad Austral, Argentina, per promoure de forma
conjunta la investigació científica en el camp de la comunicació social.
Conveni de 28 de novembre de 2008 entre la UAB i l’Ajuntament de Cerdanyola, Argentina, per a la
instal·lació de diversos serveis que millorin la connectivitat de determinades infraestructures a l'àmbit del pla
parcial del centre direccional i la resta del municipi.
IV. Convocatòries i resolucions de places
IV.1. Personal docent i investigador
Resolucions
Resolució de 10 de febrer de 2009, per la qual s´integren professors d´escola universitària al cos de
professors titulars d´universitat. El senyor Gregorio Guasp Balaguer, de l´àrea de coneixement de Geometria i
Topologia, adscrita al departament de Matemàtiques i el senyor José Miguel Martínez Carrasco Pignatelli, de
l´àrea de coneixement de Dret Financer i Tributari, adscrita al departament Dret Públic i Ciències
Historicojurídiques. (DOGC núm. 5330 de 10 de març de 2009).
Resolució de 3 de març de 2009, per la qual es nomena el senyor Joan Serrallonga Urquidi catedràtic
d´universitat. (DOGC núm. 5340 de 17 de març de 2009).
Resolució de 23 de febrer de 2009, per la qual es nomena el senyor Joaquin Coll Daroca catedràtic
d´universitat. (BOE núm. 66 de 18 de març de 2009).
Resolució de 6 de març de 2009, per la qual es nomenen a la senyora Montserrat Llagostera Casas i a la
senyora Maria Luisa Melero Moneo catedràtiques d´Universitat (DOGC núm. 5345 de 24 de març de 2009).
Resolució de 9 de març de 2009, per la qual es nomenen a la senyora Patrocinio Vergara Esteras i al senyor
Pere Ysàs Solanes catedràtics d´Universitat (DOGC núm. 5345 de 24 de març de 2009).
IV.2. Personal d’administració i serveis
Convocatòries
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 6 de març de 2009, per la
qual s’anuncia una convocatòria pública per a cobrir una plaça de Tècnic/a Especialista, amb destinació al
Servei de Granges i Camps Experimentals (Administració de Veterinària).
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 10 de març de 2009, per la
qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’Auxiliar de Serveis, amb destinació al servei
d’activitat Física.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 24 de març de 2009, per la
qual s’anuncia una convocatòria interna per cobrir la plaça de Cap, amb destinació a l’Oficina de Coordinació
Institucional.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 26 de març de 2009, per la
qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir la plaça de d’Administratiu/iva, amb destinació a l’Àrea
d’Afers Acadèmics.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 26 de març de 2009, per la
qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir la plaça de d’Administratiu/iva, amb destinació al
Departament de Ciència Política i Dret Públic.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 26 de març de 2009, per la
qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir la plaça de d’Administratiu/iva, amb destinació a la
Biblioteca d’humanitats.
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Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 26 de març de 2009, per la
qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir la plaça de d’Administratiu/iva, amb destinació a l’Institut
de Ciències de l’Educació.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 26 de març de 2009, per la
qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir la plaça de d’Administratiu/iva, amb destinació a la Oficina
de Gestió de Projectes Estratègics.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 27 de març de 2009, per la
qual s’anuncia una convocatòria interna per cobrir la plaça de Cap de Comptabilitat Pressupostària, amb
destinació a l’Àrea d’Economia i Finances.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 31 de març de 2009, per la
qual resolc corregir les errades advertides en la convocatòria interna, de trasllat i/o promoció, de data 27 de
març de 2009, per la qual es convoca una plaça adreçada al personal funcionari de l’escala tècnica amb
destinació a l’àrea d’Economia i Finances, en el sentit següent: allà on diu: Cap de comptabilitat pressupostària
ha de dir : Cap de comptabilitat pressupostària – despeses.
Resolucions
Resolució de la rectora, de 27 de febrer de 2009, per la qual es fa públic el nomenament de la senyora
Araceli Martos Valverde, com a persona que ha superat les diferents fases de les proves selectives d’accés a
l’escala de gestió (subgrup A2) (DOGC núm. 5336 de 11 de març de 2009).
Resolució de la rectora, de 18 de febrer de 2009, per la qual es fa públic el nomenament de la senyora
Maria Assumpta López Belda, com a persona que ha superat les diferents fases de les proves selectives d’accés
a l’esca-la de gestió (subgrup A2) (DOGC núm. 5332 de 5 de març de 2009).
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 4 de març de 2009, per la
qual s’atorga la plaça de Tècnica superior a la senyora. Núria Solé Soldevila amb destinació a l’Oficina de
Planificació i d’Organització (Planificació i Diagnosi Interna).
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 5 de març de 2009, per la
qual es declara desert el concurs per cobrir la plaça de Tècnic/a Especialista amb destinació al Servei de
Granges i Camps Experimentals (Administració de Veterinària).
Resolució de la rectora, de 9 de març de 2009, per la qual es fa públic el nomenament de la senyora Sílvia
Altafaja Vela, com a persona que ha superat les diferents fases de les proves selectives d’accés a l’escala
tècnica (subgrup A1) (DOGC núm. 5344 de 23 de març de 2009).
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 9 de març de 2009, per la
qual s’atorga la plaça de Tècnic Especialista de Laboratori al senyor Rafael Sánchez Mejías amb destinació a la
Sala de Dissecció i Osteoteca – Departamet de Ciències Morfològiques (Administració de Centre de Medicina).
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 9 de març de 2009, per la
qual s’atorga la plaça d’administratiu al senyor Ernesto Castaños Moreno amb destinació a l’Escola de Postgrau.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 10 de març de 2009, per la
qual s’atorga la plaça d’administrativa a la senyora Maria Antonia Vila Gutiérrez amb destinació a l´Institut de
Govern i Polítiques públiques (IGOP)
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 12 de març de 2009, per la
qual s’atorga la plaça d’Auxiliar de Serveis a la senyora Ruth Nuria Sánchez Martín amb destinació a
l’Administració de Lletres i Psicologia.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 19 de març de 2009, per la
qual s’atorga la plaça d’Auxiliar de Serveis al senyor Albert Fernández Jorge amb destinació al Servei d’Activitat
Física.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 19 de març de 2009, per la
qual s’atorga la plaça d’Administratiu al senyor Juan José Santana Aguilar amb destinació a l’Àrea de
Desenvolupament de Recursos Humans.
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Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 25 de març de 2009, per la
qual s’atorga la plaça d’auxiliar administratiu al senyor Josep Maria Surroca Gasulla 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 26 de març de 2009, per la
qual s’atorga la plaça d’Auxiliar de Serveis a la senyora Natividad Infante Cabrera amb destinació a l’Institut de
Biotecnologia i de Biomedicina (IBB) (Administració de Centre de la Facultat de Medicina).
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 27 de març de 2009, per la
qual s’atorga la plaça d’administratiu al senyor Josep Padreny Gutiérrez amb destinació a l’Escola de Postgrau.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 30 de març de 2009, per la
qual es declara desert el concurs per cobrir la plaça de Tècnic/a Especialista amb destinació al Servei de
Granges i Camps Experimentals (Administració de Veterinària).
V. Disposicions d’interès per a la UAB
V.1. Estatals
Resolució de 6 de febrer de 2009, de l´Institut Geològic i Miner d´Espanya, per la qual es convoquen
beques de formació de personal investigador (BOE núm. 52 de 2 de març de 2009).
Resolució de 30 de gener de 2009, de la Secretaria d´Estat de Telecomunicacions i per la Societat
de la Informació, per la qual es publiquen les ajudes concebudes per els Subprogrames Avanza
Infraestructuras y Avanza Contenidos, convocades en 2008 en el marc de l´Acció Estratègica de
Telecomunicacions i Societat de la Informació (BOE núm. 53 de 3 de març de 2009).
Resolució de 6 de febrer de 2009, de la Secretaria d´Estat d´Universitats, per la qual es publica la
convocatòria per a la subvenció d’acinós amb càrrec al Programa d´Estudis i Anàlisis, destinades a la millora de
la qualitat de l’ensenyament superior i de l´ activitat del professorat universitari durant l’any 2009 (BOE núm.
53 de 3 de març de 2009).
Resolució de 26 de febrer de 2009, de la Secretaria d´Estat d´Universitats, per la qual es publica la
convocatòria per a la subvenció d’accions amb càrrec al Programa d´Estudis i Anàlisis, destinades a la millora
de la qualitat de l’ensenyament superior i de l’activitat del professorat universitari durant l’any 2009 (BOE
núm. 53 de 3 de març de 2009).
Resolució de 26 de febrer de 2009, de la Secretaria d´Estat d´Universitats, per la qual es publica
l´Acord del Consell de Ministres per el que s’estableix el caràcter oficial de determinats títols de Grau i la seva
inscripció en el Registre d´Universitats, Centres i Títols (BOE núm. 59 de 10 de març de 2009).
Resolució de 17 de febrer de 2009, de l´Institut Nacional d´Investigació i Tecnologia Agraria i
Alimentària, per la qual es publiquen les ajudes concedides en 2008 per a la realització de projectes
d´investigació científica i desenvolupament tecnológic i d´accions complementàries en el marc del
Subprograma de Projectes d´Investigació Fundamental orientada als Recursos i Tecnologías Agraries en
coordinació amb les Comunitats Autònomes i d´Accions Complementàries, dins del Programa Nacional de
Projectes d´Investigació Fundamental, en el marc del VI Plan Nacional de I+D+I 2008-2011 (BOE núm. 65 de
17 de març de 2009).
Resolució de 20 de març de 2009, conjunta de la Secretaria d´Estat d´Investigació i del Instituto de
Salud Carlos III, per la qual es publica la convocatòria corresponent a l´any 2009 de concesió de ajudes de la
Acción Estratégica en Salud, en el marc del Plan Nacional de I+D+I 2008-2011 (BOE núm. 71 de 24 de març de
2009).
Orden CIN/726/2009, de 18 de març, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació del títols
universitaris oficials que habiliten per a l´exercici de la professió de Logopeda (BOE núm. 73 de 26 de març de
2009).
Orden CIN/727/2009, de 18 de març, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació del títols
universitaris oficials que habiliten per a l´exercici de la professió d´Òptic-Optomestrista (BOE núm. 73 de 26 de
març de 2009).
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Orden CIN/728/2009, de 18 de març, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació del títols
universitaris oficials que habiliten per a l´exercici de la professió de Podòleg (BOE núm. 73 de 26 de març de
2009)
Orden CIN/729/2009, de 18 de març, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació del títols
universitaris oficials que habiliten per a l´exercici de la professió de Terapeuta Ocupacional (BOE núm. 73 de 26
de març de 2009).
Orden CIN/729/2009, de 18 de març, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació del títols
universitaris oficials que habiliten per a l´exercici de la professió de Dietista-Nutricionista (BOE núm. 73 de 26
de març de 2009).
V.2. Autonòmiques
Correcció d´errades a la Resolució IUE/131/2009 de 2 de gener de 2009, de l´Agència de Gestió
d´Ajuts Universitaris i de Recerca, per la qual s´obren les convocatòries per a la concessió de beques i
ajuts en matèria de recerca per a l´any 2009 (DOGC núm.5311, pàg.8664, de 4.02.2009) (DOGC núm. 5337
de 12 de març de 2009).
Acord GOV/45/2009, de 17 de març de 2009, per la qual la senyora Rosa Cullell i Muniesa cessa com a
representant del Govern de la Generalitat en el Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona i com a
presidenta d´aquest Consell Social i es nomena a la senyora Alicia Granados Navarrete com a representant del
Govern de la Generalitat en el Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona i com a presidenta del
Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona (DOGC núm. 5329 de 2 de març de 2009).
Anunci, pel qual es fa pública l´adjudicació definitiva del contracte 2926/2008-escàner microarrays i accesoris
per a la Facultat de Ciències (DOGC núm. 5346 de 25 de març de 2009).
Anunci, pel qual es fa pública l´adjudicació definitiva del contracte 3004/2008-reforma i ampliació de l´espina
C5 senar de les facultats de Ciències i Biociències (lot 1 arquitectura, obra civil i seguretat i salut), procediment
obert 2932/2008 (DOGC núm. 5346 de 25 de març de 2009).
Anunci, pel qual es fa pública l´adjudicació definitiva del contracte 3005/2008-reforma i ampliació de l´espina
C5 senar de les facultats de Ciències i Biociències (lot 2 instal.lacions i seguretat i salut), procediment obert
2932/2008 (DOGC núm. 5346 de 25 de març de 2009).
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