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I. Disposicions generals i acords
I.1. Comissions del Consell de Govern
I.1.1. Comissió d’Afers Acadèmics
Acord 28 /2009, de 16 d’abril, pel qual s’aprova la modificació dels plans d’estudis de màsters universitaris
següents: Adquisició de l’anglès i comunicació intercultural, Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana, Estudis
ambientals, Estudis territorials i de la població, Fotònica, Història contemporània, Intervenció psicosocial, Joint
European Master in Enverimental Studies, Filosofia contemporània: tendències i debats, Neurociències,
Prevenció i gestió de riscos a la comunitat, Psicologia de l’Educació (MIPE), Recerca en didàctica de la llengua i
de la literatura, Recerca en psicologia de la salut.
Acord 29 /2009, de 16 d’abril, pel qual s’aprova el calendari academicoadministratiu per al curs 2009-2010,
per delegació del Consell de Govern, que tot seguit es transcriu:
Calendari acadèmicoadministratiu per al curs 2009-2010
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Acord 30 /2009, de 16 d’abril, pel qual s’aproven els criteris i de les places per a l’accés a les titulacions de
segon cicle i al segon cicle de les titulacions de cicle llarg per al curs acadèmic 2009-2010, que tot seguit es
transcriu:
Accessos als 2n cicle de titulacions de cicle llarg. Curs 2009/10
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Accés a les titulacions de només 2n cicle. Curs 2009/ 10
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Acord 31 /2009, de 16 d’abril, pel qual s’aprova l’oferta de places per a l’accés a la universitat per
convalidació d’estudis estrangers per al curs acadèmic 2009-2010, que tot seguit es transcriu:

Criteris d’accés per convalidació d’estudis universitaris estrangers
Codi
centre

Centre

Titulació

Núm. places
ofertes

101

Facultat de Filosofia i Lletres

Història

Totes

101

Facultat de Filosofia i Lletres

Geografia

Totes

101

Facultat de Filosofia i Lletres

Filosofia

Totes

101

Facultat de Filosofia i Lletres

Filologia Hispànica + Filologia Francesa

Totes

101

Facultat de Filosofia i Lletres

Filologia Hispànica + Filologia Catalana

Totes

101

Facultat de Filosofia i Lletres

Filologia Hispànica + Filologia Anglesa

Totes

101

Facultat de Filosofia i Lletres

Filologia Hispànica

Totes

101

Facultat de Filosofia i Lletres

Filologia Francesa + Traducció i
Interpretació

Totes

101

Facultat de Filosofia i Lletres

Filologia Francesa + Filologia Hispànica

Totes

101

Facultat de Filosofia i Lletres

Filologia Francesa + Filologia Catalana

Totes

101

Facultat de Filosofia i Lletres

Filologia Francesa + Filologia Anglesa

Totes

101

Facultat de Filosofia i Lletres

Filologia Francesa

Totes
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Codi
centre

Centre

Titulació

Núm. places
ofertes

101

Facultat de Filosofia i Lletres

Filologia Clàssica

Totes

101

Facultat de Filosofia i Lletres

Filologia Catalana + Filologia Hispànica

Totes

101

Facultat de Filosofia i Lletres

Filologia Catalana + Filologia Francesa

Totes

101

Facultat de Filosofia i Lletres

Filologia Catalana + Filologia Anglesa

Totes

101

Facultat de Filosofia i Lletres

Filologia Catalana

Totes

101

Facultat de Filosofia i Lletres

Filologia Anglesa

Totes

101

Facultat de Filosofia i Lletres

Història de l’Art

Totes

101

Facultat de Filosofia i Lletres

Humanitats

Totes

102

Facultat de Medicina

Llicenciat/da en Medicina

10

103

Facultat de Ciències

Llicenciat/da en Química

10

103

Facultat de Ciències

Diplomat/da en Estadística

5

103

Facultat de Ciències

Llicenciat/da en Ciències Ambientals

10

103

Facultat de Ciències

Llicenciat/da en Geologia

8

103

Facultat de Ciències

Enginyeria en Informàtica + Grau en
Matemàtiques

2

103

Facultat de Ciències

Graduat en Física

8

103

Facultat de Ciències

Graduat en Física + Grau en Matemàtiques

1

103

Facultat de Ciències

Graduat en Matemàtiques

8

104

Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials

Llicenciat/da en Economia

10

104

Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials

Llicenciat/da en Administració i Direcció
d’Empreses

10

105

Facultat de Ciències de la
Comunicació

Llicenciat/da en Periodisme

5

105

Facultat de Ciències de la
Comunicació

Llicenciat/da en Publicitat i Relacions
Públiques

5

105

Facultat de Ciències de la
Comunicació

Llicenciat/da en Comunicació Audiovisual

2

106

Facultat de Dret

Llicenciat/da en Dret

30

107

Facultat de Veterinària

Llicenciat/da en Veterinària

4
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Codi
centre

Centre

Titulació

Núm. places
ofertes

108

Facultat de Ciències Polítiques i
Sociologia

Llicenciat/da en Ciències Polítiques i de
l’Administració

7

108

Facultat de Ciències Polítiques i
Sociologia

Llicenciat/da en Sociologia

7

109

Facultat de Psicologia

Llicenciat/da en Psicologia

10

109

Facultat de Psicologia

Diplomat/da en Logopèdia

4

110

Facultat de Traducció i
d’Interpretació

Llicenciat/da en Traducció i Interpretació
(Francés)

Il·limitada

110

Facultat de Traducció i
d’Interpretació

Llicenciat/da en Traducció i Interpretació
(Anglès)

Il·limitada

110

Facultat de Traducció i
d’Interpretació

Llicenciat/da en Traducció i Interpretació
(Alemany)

Il·limitada

111

Facultat de Ciències de
l’Educació

Llicenciat/da en Pedagogia

4

111

Facultat de Ciències de
l’Educació

Diplomat/da en Educació Social

4

111

Facultat de Ciències de
l’Educació

Mestre/a especialitat d’Educació Especial

3

111

Facultat de Ciències de
l’Educació

Mestre/a especialitat de Llengua Estrangera

3

111

Facultat de Ciències de
l’Educació

Mestre/a especialitat d’Educació Musical

3

111

Facultat de Ciències de
l’Educació

Mestre/a especialitat d’Educació Primària

5

111

Facultat de Ciències de
l’Educació

Mestre/a especialitat d’Educació Física

3

111

Facultat de Ciències de
l’Educació

Mestre/a especialitat d’Educació Infantil

8

113

Facultat de Biociències

Llicenciat/da en Biotecnologia

3

113

Facultat de Biociències

Llicenciat/da en Biologia

9

118

ETSE

Enginyer/a Químic/a

2

118

ETSE

Enginyer/a Informàtic/a

5

118

ETSE

Enginyer/a Tècnic/a de Telecomunicació.
Especialitat Sistemes Electrònics

2

118

ETSE

Enginyer/a Tècnic/a Industrial. Especialitat
Química Industrial

2

201

EU d’Estudis Empresarials de
Sabadell

Diplomat/da en Ciències Empresarials

Il·limitada
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Codi
centre

Centre

Titulació

Núm. places
ofertes

206

EU d’Informàtica de Sabadell

Enginyer/a Tènic/a en Informàtica de Gestió
o de Sistemes

Il·limitada

503

EU d’Infermeria i Fisioteràpia
“Gimbernat”

Diplomat/da en Fisioteràpia

2

506

EU Creu Roja

Diplomat/da en Infermeria

7

506

EU Creu Roja

Diplomat/da en Teràpia Ocupacional

2

509

EU Ciències de la Salut de
Manresa (FUB)

Diplomat/da en Infermeria

5

509

EU Ciències de la Salut de
Manresa (FUB)

Diplomat/da en Fisioteràpia

5

509

EU Ciències de la Salut de
Manresa (FUB)

Diplomat/da en Podologia

5

509

EU Ciències de la Salut de
Manresa (FUB)

Diplomat/da en Logopèdia

5

512

EU d’Estudis Empresarials de
Manresa (FUB)

Diplomat/da en Empresarials

5

800

EINA, Escola de Disseny i Art

Graduat/da Superior en Disseny Gràfic

5

800

EINA, Escola de Disseny i Art

Graduat/da Superior en Disseny d’ Interiors

5

800

EINA, Escola de Disseny i Art

Graduat/da Superior en Disseny de
Producte

3

Acord 32 /2009, de 16 d’abril, pel qual es dóna el vistiplau a la proposta de nous màsters universitaris per
al curs 2010-2011, per tal que s’iniciï el procés d’aprovació d’aquestes titulacions.
Acord 33 /2009, de 16 d’abril, pel qual s’informa favorablement el canvi de denominació del títol de Grau en
“Informàtica, serveis i multimèdia”, per Grau en “Informàtica de serveis”, i elevar-lo al Consell de Govern per a
la seva aprovació, si escau.
Acord 34 /2009, de 16 d’abril, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la modificació de la
memòria i del pla d’estudis del títol de Grau en Informàtica, serveis i multimèdia.
Acord 35 /2009, de 16 d’abril, pel qual s’accepta l’expedició del DESE als estudiants que hagin superat el
programa de doctor en Psicologia de l’aprenentatge humà des del curs acadèmic 1999-2000.
Acord 36 /2009, de 16 d’abril, pel qual es modifica la resolució de la convocatòria d’ajuts per a fomentar la
internacionalització dels tribunals de tesis doctorals de l’any 2008, que tot seguit es transcriu:

Ajuts per fomentar la internacionalització dels tribunals de tesis doctorals
Departament
CC de l'Antiguigat i l'Edat Mitjana
Ciència Animal i dels Aliments

Import
500,00 €
488,27 €
988,27 €

_____________________________________________________
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I.1.2. Comissió d’Investigació
Acord 6/2009, de 30 d'abril, pel qual s'acorda aprovar la convocatòria d'ajuts a la publicació de revistes
periòdiques de recerca (REV2009), que tot seguit es transcriu:
Convocatòria d'ajuts a la publicació de revistes periòdiques de recerca (REV2009)
Preàmbul
La Universitat Autònoma de Barcelona, amb la concessió d’Ajuts per a la Publicació de Revistes Periòdiques de
Recerca, vol contribuir al sosteniment econòmic i a la millora de les nostres revistes, amb el convenciment que
unes bones publicacions al seu torn també contribueixen a millorar la imatge de la mateixa UAB. Per això, en la
convocatòria d’aquest any, s’estableix com a requisit imprescindible per poder obtenir aquest ajut que en les
revistes la UAB figuri explícitament com a editor, coeditor o d’alguna altra manera que demostri la vinculació;
s’estableix que, com a mínim, per considerar assolit aquest requisit, la referència a la UAB ha d’aparèixer als
crèdits de la revista i a la fitxa d’alta de la revista a la base de dades de l’ISSN. Es tindrà també en compte que
tant el nom com el logo de la UAB siguin clarament visibles a les portades de les revistes impreses o a les
pantalles d’inici de les publicacions electròniques.
La quantitat estimada per aquesta convocatòria és de 72.000€.
1. Àmbit d’aplicació
Per tal que una publicació periòdica de recerca pugui optar a una subvenció haurà de complir obligatòriament
les condicions següents:
a) Ser editada o coeditada per un departament, institut propi o ens vinculat a la UAB.
b) Posseir l’ISSN corresponent. La base de dades de l’ISSN ha de reconèixer la UAB com a entitat dins la
fitxa de la revista.
Si compleix els criteris anteriors, es valorarà:
c) Estar referenciada als indexos: Jornal Citation Reports (Science Citation Index i del Social Science
Citation Index), ERIH, Scimago, INRECS, Latindex, DICE-CINDOC, Carhus Plus+, Index Islamicus
d) En el cas de no complir el requisit indicat al punt c), es tindran en compte els requisits indicats a la
Resolució d’11 de novembre de 2008, de la Presidencia de la Comisión Nacional Evaluadora de la
Actividad Investigadora, por la que se establecen los criterios específicos en cada uno de los campos de
evaluación (BOE núm 282, de 22 de novembre de 2008, pàgs 46906 a 46914, apèndix I)
1. Criteris que fan referència a la qualitat informativa de la revista com a mitjà de comunicació
científica.
a) Identificació dels membres dels comitès editorials i científics.
b) Instruccions detallades als autors.
c) Informació sobre el procés d’avaluació i selecció de manuscrits empleats per la revista, editorial,
comitè de selecció, incloent, per exemple, els criteris, procediment i pla de revisió dels revisors
o jutges.
d) Traducció del sumari, títols dels articles, paraules clau i resums a l’anglès, en el cas de revistes i
actes de Congressos.
2. Criteris sobre la qualitat del procés editorial.
e) Periodicitat de les revistes i regularitat i homogeneïtat de la línia editorial en cas d’editorials de
llibres.
f) Anonimat en la revisió dels manuscrits.
g) Comunicació motivada de la decisió editorial, per exemple, utilització per la revista, l’editorial o
el comitè de selecció d’una notificació motivada de la decisió editorial que inclogui les raons per
a l’acceptació, revisió o rebuig del manuscrit, així com els dictàmens emesos pels experts
externs.
h) Existència d’un consell assessor, format per professionals i investigadors de reconeguda
solvència, sense vinculació institucional amb la revista o editorial, i orientat a marcar la política
editorial i sotmetre-la a avaluació i auditoria.
3. Criteris sobre la qualitat científica de les revistes
i) Percentatge d’articles d’investigació; més del 75% dels articles hauran de ser treballs que
comuniquin resultats d’investigació originals.
j) Autoria: grau d’endogàmia editorial, més del 75% dels autors seran externs al comitè editorial i
virtualment aliens a l’organització editorial de la revista.
k) Així mateix, es tindrà especialment en compte la progressiva indexació de les revistes en les
bases de dades internacionals especialitzades.
S’exclouen explícitament d’aquesta convocatòria aquelles sol·licituds que no reuneixin els requisits esmentats,
així com aquelles encaminades a la dotació d’equipament (ordinadors, mobiliari, maquinària, etc.), pagament
de personal fix, edició de números extraordinaris i creació de noves publicacions.
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2. Modalitats
S’estableixen dues modalitat per aquesta convocatòria:
a) Revistes en format electrònic
b) Revistes impreses
3. Sol·licitants
Poden presentar sol·licituds els professors amb plena capacitat investigadora adscrits a algun departament,
institut propi o ens vinculat a la UAB i que siguin membres del consell editor de la publicació.
4. Documentació que caldrà presentar
4.1. Imprès de sol·licitud del Vicerectorat d'Investigació que es pot aconseguir a l’adreça:
http://www.recerca.uab.es/convocatories/docs/iREV09.doc
4.2. Balanç econòmic de la revista a 31/12/08 detallat per conceptes i justificat documentalment. Quan el
projecte d’edició d’una revista de la UAB disposi de recursos acumulats procedents de convocatòries anteriors
superior al costos d’edició del darrer any, no es considerarà la sol·licitud d’ajut. Tampoc no es concediran ajuts
a revistes de periodicitat anual que no hagin publicat cap número des de la darrera convocatòria d’aquests
ajuts. S’admetran però aquestes sol·licituds si es pot acreditar que la revista es troba en fase de producció.
4.3. Aquelles sol·licituds que no compleixin l’apartat 1.c, hauran d’adjuntar els documents que acreditin els
apartats 1.1; 1.2 i 1.3.
5. Quantitat de les subvencions
La quantitat de la subvenció sol·licitada no podrà ser superior al 70% de les despeses acreditades com a cost
de l’edició dels números publicats el darrer any. En el cas de revistes de periodicitat bianual només es podrà
sol·licitar el 35% del cost del darrer numero publicat...
El 50% de la subvenció vindrà determinada per l’acompliment dels punts 1c o 1d, la resta pels costos de
d’edició de la revista.
6. Termini i Lloc de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds es podran presentar des del 15 de maig al 8 de juny de 2009 al Registre General de la UAB.
7. Resolució
La Comissió d’Investigació, preveu resoldre aquesta convocatòria a la sessió de juny de 2009.
Acord 7/2009, de 30 d'abril, pel qual s'acorda designar el vicerector de Personal Acadèmic, el vicerector
d'Investigació i els doctors Ricard Marcos Dauder, Núria Casellas Caralt, i Félix García Arnas membres de la
Comissió Avaluadora per a la II Convocatòria d'Estades Postdoctorals d'Investigació Aliança 4 Universitats.
Acord 8/2009, de 30 d'abril, pel qual s'acorda aprovar els criteris de priorització de la II Convocatòria
d'Estades Postdoctorals d'Investigació Aliança 4 Universitats, que tot seguit es transcriu:
Criteris d'avaluació dels candidats de la II Convocatòria d'estades postdoctorals Aliança 4 Universitats
CV i experiència investigadora: 70% de pes

Puntuació

1. Si ha realitzat alguna estada internacional en algun centre de recerca de més de 3 mesos
2. Si ha participat activament en congressos (conferència, ponència, comunicació, pòster, etc.)
3. Si te producció científica reconeguda (publicada)

0
0

Total puntuació apartat

0

Total valoració ponderada apartat
Historial científic del Grup de Recerca o Departament receptor: 30% de pes
4. Nombre d'ajuts de projectes de recerca en els darrers 5 anys del Departament o Institut de
Recerca

0
Puntuació
0

Total valoració ponderada apartat

0

VALOR TOTAL

0

Notes:
3. En cas d'articles publicats, el valor a aplicar serà segons el quartil: 0,5 si Q1, 0,3 si Q2, 0,2 si Q3 i 0,1 si Q4.
Per a la resta de casos, consultar a un expert.
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Acord 9/2009, de 30 d'abril, 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
ESTAT DEL
GRUP

CANVIS SOL·LICITATS

1545 - Grup de Recerca
Psicologia Perinatal

02/03/2006

Baixa: Mercè Mitjavila Garcia. Augmentar un 50% la dedicació
d'Albert Fornieles Deu. Canviar el núm. De projecte: SEJ2007-64856

1383 - Grup de Recerca
de Plegament i
Estabilitat de Proteïnes

NOM = Sandra
José Luis Sánchez Quesada (Bioquímica i Biologia Molecular, Institut
de Recerca del Hospital de Sant Pau, 20%)
1 BAIXA
Núria Cerdà Costa (Bioquímica i Biologia Molecular, 100%)
02/03/2006 4 ALTES
Joaquim Martí Clua (Biologia Cel.lular, Fisiologia i Inmunologia,
100%)
Marta Marín Argany (Bioquímica i Biologia Molecular, 100%)
Lidia Manzo Rodríguez (Bioquímica i Biologia Molecular, 100%)
Geovanny Rivera Hernández (Bioquímica i Biologia Molecular, 100%)

1788 - Grup de Recerca
Observatori de la
Cobertura de Conflictes

Núria Almirón Roig es manté al grup, però ara al Dep. de Periodisme
16/05/2007 de la UPF. Mavi Dolç es manté al grup, però ara en comissió de
serveis a l'Institut Ramon Llull. ALTA: Jaume Soriano Clemente

1549 - Grup de Recerca
en Consum, Cultura i Oci

ALTES: Ana Hernández, Kennedy Piau, Verònica Surrà; BAIXES:
02/03/2006 Ricard Pedreira Font, Frederic Santa-Olalla, Karina Acosta, Sofía
Pinto

1570 - Grup de Recerca
Transmedia

BAIXES: Jordi Mas López, Elena Estremera Paños, Cristóbal Cabeza,
Minia Porteiro, Pablo Romero Fresco, Eduard Bartolí, Paula Igareda,
02/03/2006
Anjana Martínez, Alicia Palomo, Verónica Arnáiz. ALTA: Mary Carroll,
Titelbild a Red Bee Company, Berlin

1287 - Grup de Recerca
Des-Subjectant: Grup
d'Estudis Socials de la
Subjecció i la
Subjectivitat

Adscripció a l'Institut Universitari d'Estudis de Dones i Gènere.
La normativa diu: en el punt 4.3: "(...) també qualsevol actuació...
haurà de fer-se en el marc d'un departament, un centre d'estudi i de
02/03/2006 recerca (CER) o d'un institut universitari d'investigació propi de la
UAB. Excepcionalment també es podrà fer per mitjà d'altres
estructures organitzatives de la UAB" ALTES: Marisela
Montenegro, Enrico Mora, Jenny Cubells

1692 - Grup de Recerca
sobre els Processos de
Gobernabilitat en les
actuals Societats PostFordistes. Fractatitats en
Investigació

Nova IP: Marisela Montenegro, que subtitueix en Joan Pujol Tarrés.
Baixes: Margot Pujal, Quim Pujol, Macel Balash. Altes: José Enrique
02/03/2006
Ema López (Univ Castilla-La Mancha), Rose Capdevila Solà (Univ of
Northampton), Albert Farré Cobos (UAB)

1475 - Grup de Recerca
Interdisciplinar sobre
Adquisició i
Multilingüisme - GRIAM

ALTES: M. Rosa Garrido, Dolores Ruiz, Sonia Oliver, Katia Yago
02/03/2006 Cabezas, Alexandre Duch. BAIXES: Joan Argenter, Melinda Dooly,
Istvan Keckes

1566 - Grup de Recerca
Teoria Aplicada de les
Comunicacions -TAC

02/03/2006

NOM DEL GRUP

Nova IP del grup: Maria Àngels Vázquez Castro. BAIXA: Gonzalo
Seco Granados
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1573 - Grup de Recerca
Unitat d'Avaluació i
Intervenció en Imatge
Corporal - UAIIC

BAIXES: Jordi Fauquets Ars, Gemma López Guimerà, Joaquim Puntí
02/03/2006 Vidal, David Sánchez Carracedo. ALTES: Paola Espinoza Guzmán,
Marcela González González

1462 - Grup de Recerca
Estudis en Personalitat i
Diferències Individuals GEPDI

02/03/2006 Canvis en el nom del grup, membres i justificació

PROPOSTA DE NOUS GRUPS
NOM DEL GRUP

ESTAT DEL
GRUP

Interacció Persona - Ambient en Psicopatologia. Dep.
Psicologia Clínica i de la Salut. IP: Neus Barrantes Vidal

NOU

Grup de Recerca en Problemes relacionats amb
l'Alimentació i el Pes. Dep. Psicologia Clínica i de la
Salut. IP: David Sánchez Carracedo

NOU

Grup d'Estudis sobre la Dimensió Social del Dret. Dep.
de Dret Públic i CC. Històricojurídiques. IP: José Antonio
Fernández Amor

NOU

COMENTARIS

NOTA IMPORTANT:
Arran de la petició per part del DIUE de dades més específiques sobre el personal aliè que pertany a grups UAB,
ens han arribat moltes propostes de modificacions de grups, que hem anat introduint d'ofici als nostres
sistemes d'informació, atès el volum generat.
Acord 10/2009, de 30 d'abril, pel qual s'acorda aprovar la resolució de la distribució d'estades de curta
durada fora de Catalunya per a l'any 2009, primer termini, de becaris predoctorals de la UAB, que tot seguit es
transcriu:
Distribució d'estades de curta durada fora de Catalunya per a l'any 2009,
primer termini, de becaris predoctorals de la UAB
Codi Ajut
ESTUAB2009-001
ESTUAB2009-002
ESTUAB2009-003

ESTUAB2009-004

ESTUAB2009-005

Departame
nt
Institut de
Govern i
Polítiques
Públiques
C.Antiguitat i
Edat Mitjana
C.Animal i
dels Aliments
Institut de
Govern i
Polítiques
Públiques
Genètica i
Microbiologia

Centre de
destinació
Université de
Montpellier I
Universitat de
Sevilla
Inst. National
de Recherche
Agronomique
European
Institute
University of
Guelp
University of
Amsterdam

Data
inici

Data
final

Dies

França

21-09-09

13-12-09

84

2.268,00 €

120,00 €

2.388,00 €

Espanya

25-06-09

25-07-09

30

660,00 €

213,60 €

873,60 €

França

21-09-09

14-12-09

84

2.268,00 €

225,25 €

2.493,25 €

Itàlia

01-04-09

17-06-09

91

2.457,00 €

136,50 €

2.593,50 €

Canadà

07-08-09

30-08-09

23

621,00 €

782,27 €

1.403,27 €

Holanda

01-05-09

15-07-09

76

2.052,00 €

229,22 €

2.281,22 €

País

Estada

Viatge

Import total

ESTUAB2009-006

Sociologia

ESTUAB2009-007

Telecomunica
cions i
E.Sistemes

University of
Aarhus

Dinamarca

25-01-09

18-04-09

84

2.268,00 €

345,71 €

2.613,71 €

ESTUAB2009-008

Química

Inst. Für
Anorganische
Chemie

Alemanya

04-05-09

02-08-09

91

2.457,00 €

131,50 €

2.588,50 €

ESTUAB2009-009

Història
Moderna i
Contemporàna

Universidad
Autònoma de
Madrid

Espanya

31-05-09

01-07-09

32

704,00 €

213,00 €

917,00 €
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ESTUAB2009-010

C.Antiguitat i
Edat Mitjana

ESTUAB2009-011

C.Antiguitat i
Edat Mitjana

ESTUAB2009-012

C.Antiguitat i
Edat Mitjana

ESTUAB2009-013
ESTUAB2009-014

Arq.Computa
dors i
S.Operatius
Comunicació
Audiovisual

Università
degli Studi di
Firenze
Universitat del
País Basc
Escola
Espanyola de
Història i
Arqueologia de
Roma

Itàlia

27-04-09

05-06-09

40

880,00 €

261,06 €

1.141,06 €

Espanya

06-04-09

28-06-09

84

1.848,00 €

91,20 €

1.939,20 €

Itàlia

02-03-09

24-05-09

84

2.268,00 €

94,50 €

2.362,50 €

Joint Research
Centre

Itàlia

21-09-09

19-12-09

90

2.430,00 €

110,74 €

2.540,74 €

University of
Aarhus

Dinamarca

01-10-09

30-10-09

30

810,00 €

393,20 €

1.203,20 €

16.635,00 €

2.749,31 €

21.232,31 €

TOTAL

27 € Estranger
22 € Espanya

Acord 11/2009, de 30 d'abril, pel qual s'acorda autoritzar l'ús del nom de "Servei de Fragilitat
Cromosòmica" com a laboratori de prestació de serveis.
I.1.3. Comissió de Personal Acadèmic
Acord 6/2009, de 2 d’abril, pel qual s’aproven les noves mesures de personal acadèmic per al curs 20092010, que tot seguit es transcriu:
Noves mesures de personal acadèmic curs 2009/2010

DEP.:

MATEMÀTIQUES

Transformacions:
1 A35 (D040205, D08204) + 6 A33 (D08840, D08484, D07254, D02134, D09942, D08324) +
+ 5 A36 (D04824, D09940, D09941, D05478, D08836) + 1 A34 (D09974) -> 2 PIF +
+ 1TU (D09596) + 2 Postdoc (D11121, D11122) + 1 LEC (D11123)
Noves dotacions:
1 TU (D09597)
Cost total:
DEP.:

QUÍMICA

Transformacions:
1 AJL (D02200) + 1 A36 (D09891) + 1 A35 (D05950) + 1 A33 (D08842) -> 5 PIF
1 CU (D00126) -> 1 LEC (D11124)
Noves dotacions:
Cost total:
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FISICA

Transformacions:
1 LEC (D00232) -> 1 AGRE (D00232)
3 AJL (D02238, D02222, D02270) -> 2 AGRE (D11125, D11126)
3 A33 (D09893, D08226, D10047) -> 1 LEC (D11127) (Física de Radiacions)
Noves dotacions:
1 AGRE (D11128)
Cost total:

DEP.:

GEOLOGIA

Transformacions:
3 LEC (D07434,D07008,D02294) -> 1 AGRE (D11129) + 2 PIFs + 1 TU (D09598)
Noves dotacions:

DEP.:

Cost total:
BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR

Transformacions:
1 LEC (D00354) -> 1 TU (D09599)
1 AJL (D09896) -> 1 LEC (D09896)
1 CU 6h (D00364) + 2 AM (D10385, D10386) -> 1 TU (D09600)
Noves dotacions:
Cost total:
DEP.:

BIOLOGIA ANIMAL, BIOLOGIA VEGETAL I ECOLOGIA

Transformacions:
1
1
1
1

TU (D00432) -> 1 LEC (D00432) (Botànica)
AGRE (D09670) -> 1 LEC (D09670) (Botànica)
CU (D07400) -> 1 LEC (D11130) (F. Vegetal)
CU (D00426) -> 1 LEC (D11131) (Zoologia)

Noves dotacions:
1 A36 (PV) (ND11132) (Antropologia Física)
Cost total:
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GENÈTICA I MICROBIOLOGIA

Transformacions:
1 LEC (D08048) -> 1 AGRE (D08048) (Microbiologia)
1 AJL (D02480) -> 2 PIF (Microbiologia)
1 CU (D00518) -> 1 LEC (D00518) (Genètica)
Noves dotacions:
1 A43 (PV) (ND11133) (Microbiologia)
1 A43 (D11134) (Genètica)
Cost total:

DEP.:

ECONOMIA DE L´EMPRESA

Transformacions:
4 LEC (D04800, D09425, D02516, D06062) -> 4 TU (D02516, D09601, D09602, D09603)
2 AJL (D02574, D02560) -> 2 LEC (D02574, D02560)
Amortització A34 (D08864)
Noves dotacions:
Cost total:
DEP.:

ECONOMIA APLICADA

Transformacions:
1 A45 (D09698) + 5 A34 (D02602,D02604,D02620,D05216,D09288) ->
-> 1 TU (D09604) + 1 AGRE (D11175)
1 AJL (D02608) -> 1 PIF
Noves dotacions:
Cost total:
DEP.:

ECONOMIA I HISTÒRIA ECONÒMICA

Transformacions:
1 CU (D00676) -> 1 TU (D09605)
1 A45 (D09416) + 1 PIF (D10565) vacant -> 1 TU (D09616)
Noves dotacions:
1 A33 (D11135)
Amortitzacio 1 CU (D00724)
Cost total:
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COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT

Transformacions:
Noves dotacions:
Cost total:
DEP.:

PERIODISME I CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ

Transformacions:
1 LEC (D05990) -> 1 TU (D05990)
Noves dotacions:
Cost total:

DEP.:

CIÈNCIES MORFOLÒGIQUES

Transformacions:
Noves dotacions:
Cost total:
DEP.:

CIRURGIA

Transformacions:
Noves dotacions:
3 AM (D11136, D11137, D11138) (UD Germans Trias i Pujol)
Cost total:
DEP.:

MEDICINA

Transformacions:
Noves dotacions:
2 AM (D11139, D11140) (UD Germans Trias i Pujol) + 1 AM (D11141) (HMAR)
Cost total:
DEP.:

PEDIATRIA, OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA I MEDICINA PREVENTIVA

Transformacions:
Noves dotacions:
Cost total:
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DIDÀCTICA DE L´EXPRESSIÓ MUSICAL, PLÀSTICA I CORPORAL

Transformacions:
1 TU (D01124) -> 1 PIF + 1 A34 (D11142)
1 A33 (D9992) + 1 A33 (D09312) -> 1 PIF
1 COLT1D (D01152) -> 1 LEC (D01152)
Noves dotacions:
Cost total:
DEP.:

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

Transformacions:
1 COLD (D01166) -> 1 LEC (D01166)
Noves dotacions:
Cost total:
DEP.:

DIDÀCTICA DE LA MATEMÀTICA I DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS

Transformacions:
1 LEC (D09668) -> 1 AGRE (D09668)
Noves dotacions:
Cost total:

DEP.:

HISTÒRIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA

Transformacions:
1 CU (D01374) -> 1 LEC (D01374)
Noves dotacions:
Cost total:
DEP.:

FILOLOGIA CATALANA

Transformacions:
1 A36 (D07484) -> 1 PIF
Noves dotacions:
Cost total:

_____________________________________________________
35

BOUAB Núm. 62

DEP.:

Abril del 2009

FILOLOGIA ESPANYOLA

Transformacions:
1 CU (D01466) + 1 TU (D01476) + 2 LEC (D01464, D01480) -> 1 LEC (D11179) +
+ 2 TU (D09606, D09607) + 1 AGRE (D11180)
Noves dotacions:
Cost total:

DEP.:

FILOLOGIA ANGLESA I GERMANÍSTICA

Transformacions:
1 LEC (D01518) -> 1 AGRE (D01518)
2 AJL (D03748,D03774) -> 1 LEC (D11143) + 1 A33 (D11144)
Noves dotacions:
Cost total:

DEP.:

FILOLOGIA FRANCESA I ROMÀNICA

Transformacions:
2 PIFS (D10581, D10582) -> 1 LEC (D11145)
Noves dotacions:
Cost total:

DEP.:

GEOGRAFIA

Transformacions:
1 TU (D01632) -> 1 LEC (D01632)
3 LEC (D01610, D09024, D01614) -> 3 TU (D01610, D09608, D09609)
2 A33 (D06114, D09913) + 1 A36 (D03836) -> 1 LEC (D11146) + 1 A34 (D11147)
Noves dotacions:
1 AGRE (D11148)
Cost total:
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PEDAGOGIA APLICADA

Transformacions:
1 TEU (D01648) -> 1 TU (D09610)
Noves dotacions:
Cost total:
DEP.:

CIÈNCIA POLÍTICA I DRET PÚBLIC

Transformacions:
1 A43 (D10827) -> 1 PIF
1 TU (D05122) -> 1 AGRE (D05122)
Noves dotacions:
Cost total:
DEP.:

SOCIOLOGIA

Transformacions:
2 TU (D01756, D01766) (Pejubilacions) -> 2 LEC (D11149, D11150)
1 LEC (D03928) -> 1 TU (D03928)
1 AJL(D09920) + 3 A33 (D09391, D05530, D10868) -> 1 LEC (D11151) + 1 A34 (D11152)
Noves dotacions:
Cost total:
DEP.:

FILOSOFIA

Transformacions:
1 CU (D01834) -> 1 LEC (D11153)
1 Postdoc (Diferència A46 a Postdoc - F. Bengoechea) (ND09216)
Noves dotacions:
Cost total:
DEP.:

ART

Transformacions:
2 A44 (D10829,D10830) -> 1 AGRE (D11154)
1 LEC (D05516) -> 1 AGRE (D05516)
Noves dotacions:
Cost total:
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DRET PRIVAT

Transformacions:
Dret Processal:
1 A35 (D05156) + 2 A34 (D08318,D08320) + 1 A33 (D07838) -> 1 A44 (D11155) +
+ 1 Postdoc (D11181)
Dret Civil:
1 CU 6h (D01900) + 2 A33 (D10420,D10421) + 1 A34 (D04022) -> 1 LEC (D11156)
Noves dotacions:
Dret Mercantil:
1 A34 (PV) (ND11157)
Cost total:
DEP.:

DRET PÚBLIC I CIÈNCIES HISTORICOJURÍDIQUES

Transformacions:
2 A36 (D09844,D10123) -> 4 A33 (D11158, D11159, D11160, D11161)
Noves dotacions:
Cost total:

DEP.:

TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

Transformacions:
1 LEC (D07922) -> 1 TU (D09611)
1 A46 (D08342) + 2 AJL (D09433,D09435) + 1 CU (D01522) -> 3 LEC (D11162, D11163, D11164)
1 AJL (D09766) -> 1 Postdoc (D09766)
3 A36 (D10190,D09437,D09418) + 1 COL (D09432) -> 4 Postdoc (D10190, D09437, D09418,
D09432)
1 LEC (D05178) -> 1 TU (D05178)
Noves dotacions:
Cost total:
DEP.:

PEDAGOGIA SISTEMÀTICA I SOCIAL

Transformacions:
Noves dotacions:
Cost total:
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ENGINYERIA QUÍMICA

Transformacions:
2 AJL (D09935, D09937) -> 3 PIFs
Noves dotacions:
Cost total:
DEP.:

PSICOBIOLOGIA I METODOLOGIA DE LES CIÈNCIES DE LA SALUT

Transformacions:
Noves dotacions:
Cost total:
DEP.:

CIÈNCIES DE L´ANTIGUITAT I DE L´EDAT MITJANA

Transformacions:
1
1
1
1

CU (D01814) -> 1 LEC (D11165)
A36 (D10425) + 1 A43 (D10831) -> 1 TU (D09612)
TU (D01572) -> 1 AGRE (D01572)
CU (D01994) -> 1 LEC (D01994)

Noves dotacions:
1 POSTDOC (PV) (ND11166)
Cost total:

DEP.:

PSIQUIATRIA I MEDICINA LEGAL

Transformacions:
Noves dotacions:
Cost total:
DEP.:

BIOLOGIA CEL.LULAR, FISIOLOGIA I IMMUNOLOGIA

Transformacions:
2
1
1
1
1
1
1

A46 (D10855, D10854) -> 3 PIF
COL (D08420) -> 1 LEC (D08420)
LEC (D06468) -> 1 TU (D09613)
AJL (D08418) -> 1 LEC (D08418)
LEC (D07782) -> 1 TU (D07782)
A33 (D08718) -> 1 PIF
AJL (D09100) -> 2 PIF

_____________________________________________________
39

BOUAB Núm. 62

Abril del 2009

Noves dotacions:
2 A33 PV (ND10367, ND10429) -> 1 A36 PV (ND11176)
Cost total:
DEP.:

SANITAT I ANATOMIA ANIMALS

Transformacions:
1 AJL (D05494) -> 1 LEC (D05494)
Noves dotacions:
Cost total:
DEP.:

CIÈNCIA ANIMAL I DELS ALIMENTS

Transformacions:
1 AJL (D09960) -> 1 LEC (D09960)
Noves dotacions:
Cost total:
DEP.:

MEDICINA I CIRURGIA ANIMALS

Transformacions:
2 A36 (D10205, D10204) -> 2 A46 (D10205, D10204)
Noves dotacions:
Cost total:

DEP.:

TELECOMUNICACIÓ I ENGINYERIA DE SISTEMES

Transformacions:
2 AJL (D09964,D04802) -> 1 LEC (D11167) + 2 PIFs
Noves dotacions:
Cost total:
DEP.:

FARMACOLOGIA, TERAPÈUTICA I TOXICOLOGIA

Transformacions:
Noves dotacions:
Cost total:
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ENGINYERIA ELECTRÒNICA

Transformacions:
1 AGRE (D02272) -> 1 TU (D09614)
3 AJL (D05952, D05954, D09969) + 5 A33 (D02218, D04844, D04846, D09360, D10858) +
+ 1 A36 (D09421) -> 2 LEC (D11168, D11169) + 4 PIF
Noves dotacions:

DEP.:

Cost total:
PSICOLOGIA BÀSICA, EVOLUTIVA I DE L´EDUCACIÓ

Transformacions:
1 CU (D01304) -> 1 LEC (D11170)
Noves dotacions:
Cost total:
DEP.:

ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL

Transformacions:
2 A36 (D06162,D06160) -> 1 LEC (D11171)
Noves dotacions:
Cost total:
DEP.:

PREHISTÒRIA

Transformacions:
Noves dotacions:
Cost total:
DEP.:

PSICOLOGIA CLÍNICA I DE LA SALUT

Transformacions:
1 LEC (D01256) -> 1 TU (D09615)
Noves dotacions:
Cost total:
DEP.:

PSICOLOGIA SOCIAL

Transformacions:
1 LEC (D09724) -> 1 TU (D09724)
Noves dotacions:
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Cost total:
DEP.:

ARQUITECTURA DE COMPUTADORS I SISTEMES OPERATIUS

Transformacions:
Noves dotacions:
1 A36 (D11172)
Cost total:
DEP.:

MICROELECTRÒNICA I SISTEMES OPERATIUS

Transformacions:
1 COL (D02042) -> 2 PIF
Noves dotacions:
Cost total:
DEP.:

CIÈNCIES DE LA COMPUTACIÓ

Transformacions:
3 AJL (D10023,D06418,D10024) -> 5 PIFs
Noves dotacions:

DEP.:

Cost total:
ENGINYERIA DE LA INFORMACIÓ I DE LES COMUNICACIONS

Transformacions:
1 AJL (D09412) -> 2 A36 (D11173, D11174)
Noves dotacions:
Cost total:

Acord 7/2009, de 2 d’abril, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la convocatòria de
concursos a places de cossos docents, que tot seguit es transcriu:
Concursos d’Accés a Places de Cossos Docents per acreditats.
Convocatòria de Concursos de places de professorat (Campus)
Plaça
1
1
2
1
1

Cos
Catedràtic d’Universitat
Catedràtic d’Universitat
Catedràtic d’Universitat
Catedràtic d’Universitat
Professor Titular d’Universitat

Àrea
Àlgebra
Bioquímica i Biologia Molecular
Biologia Cel·lular
Sanitat Animal
Bioquímica i Biologia Molecular
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Referència del Concurs:
Cos al qual pertany la plaça:
N. de places:
Àrea de coneixement:
Departament:
Perfil:

A1/019
Catedràtic d’Universitat
1
Àlgebra
Matemàtiques
Àlgebra

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
PERE ARA BERTRAN
WARREN DICKS McLAY

CU
CU

(Àlgebra) UAB
(Àlgebra) UAB

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
ANGEL DEL RIO MATEOS
NÚRIA VILA OLIVA

CU
CU

(Àlgebra) U. de Murcia
(Àlgebra) U. de Barcelona

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

A2/020
Catedràtic d’Universitat
1
Bioquímica i Biologia Molecular
Bioquímica i Biologia Molecular
Enzimologia

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
XAVIER PARÉS CASASAMPERA
VICTÒRIA NOGUÉS BARA

CU
CU

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

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
IGNACIO FITA RODRÍGUEZ
MIQUEL LLOBERA SANDE
Barcelona

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

IC
CU

(Bioquímica i Biologia Molecular) IBMB - CSIC
(Bioquímica i Biologia Molecular) U. de

A3/021
Catedràtic d’Universitat
2
Biologia Cel·lular
Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia
Una plaça: Biologia Cel·lular i Bases cel·lulars de les malalties genètiques.
Altra plaça: Biologia Cel·lular i Biologia de la Reproducció.

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
MERCÈ DURFORT COLL
SERGI BONET MARULL

CU
CU

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

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
FRANCESCA VIDAL DOMÍNGUEZ
MONTSERRAT GARCIA CALDÉS

CU
CU

(Biologia Cel·lular) UAB
(Biologia Cel·lular) UAB
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Referència del Concurs:
Cos al qual pertany la plaça:
N. de places:
Àrea de coneixement:
Departament:
Perfil:

A4/023
Catedràtic d’Universitat
1
Sanitat Animal
Sanitat i Anatomia Animals
Micologia

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
MARIANO DOMINGO ÁLVAREZ
JUAN FRANCISCO GUTIÉRREZ GALINDO

CU
CU

(Sanitat Animal) UAB
(Sanitat Animal) UAB

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
JOSEP GUARRO ARTIGAS
JOSÉ PONTÓN SAN EMETERIO

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

CU
CU

(Microbiologia) U. Rovira i Virgili
(Microbiologia) U. del País Basc

B5/024
Professor Titular d’Universitat
1
Bioquímica i Biologia Molecular
Bioquímica i Biologia Molecular
Bioquímica i Biologia Molecular. Bioquímica del Sistema Nerviós.

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
FERNANDO PICATOSTE RAMON
JUAN EMILIO FELIU ALBIÑANA

CU
CU

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

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
ENRIQUE CLARO IZAGUIRRE
JOSÉ RODRÍGUEZ ÁLVAREZ

TU
TU

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

Acord 8/2009, de 2 d’abril, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la convocatòria de
concursos de Personal Acadèmic Permanent, que tot seguit es transcriu:
Convocatòria de Concursos de Personal Acadèmic Permanent
Agregats
Plaça
1
1

Àrea
Història de l’Art
Filologia Llatina

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

AL/08/189
Agregat
1
Història de l’Art
Art
Història de l’Art Antic i Medieval
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COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
DANIEL RICO CAMPS
VICTÒRIA SOLANILLA DEMESTRE

TU
TU

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

UAB
UAB

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
JESSICA PATRICIA JAQUES PI
GEMMA PUIGVERT PLANAGUMÀ

TU
TU

(Estètica i Teoria de les Arts)
(Filologia Llatina)
UAB

UAB

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

AL/08/190
Agregat
1
Filologia Llatina
Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana
Filologia Llatina

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
JOAN CARBONELL MANILS
JOAN GÓMEZ PALLARÉS

TU
CU

(Filologia Llatina)
(Filologia Llatina)

UAB
UAB

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
JOAQUIM RUIZ DE ARBULO BAYONA
FRANCESCA MESTRE ROCA

TU
TU

(Arqueologia)
(Filologia Grega)

U. de Lleida
U. de Barcelona

Acord 9/2009, de 2 d’abril, pel qual s’aprova la V Convocatòria de beques de Personal Investigador en
formació per a departaments. Curs 2009-2010, que tot seguit es transcriu:
Cinquena convocatòria de beques per a personal investigador en formació per a departaments de la
Universitat Autònoma de Barcelona per al curs 2009-2010
1. Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és concedir beques predoctorals d’investigació per a personal en formació, 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), i del RD 63/2006. El personal investigador en
formació s’incorporarà en programes de doctorat o màsters oficials de la UAB per a dur a terme la tesi doctoral.
2. Àmbit d’aplicació
2.1. En el moment de formalitzar la beca, les persones candidates han d’acreditar estar en possessió del títol o
haver superat els requisits per accedir als ensenyaments de tercer cicle o estudis oficials de postgrau, d’acord
amb els següents ordenaments:
a) Estudis de tercer cicle regulats pel Reial decret 778/1998, de 30 d’abril:
- Haver finalitzat els estudis de condueixen al títol de llicenciat, enginyer o arquitecte.
b) Estudis oficials de postgrau regulats per Reial decret 1393/2007 de 29 d’octubre:
- Haver finalitzat els estudis que condueixen al títol oficial espanyol de llicenciat, enginyer o arquitecte.
- Haver finalitzat els estudis que condueixen al títol espanyol de diplomat, enginyer tècnic i arquitecte tècnic i
tenir superats 60 ECTS d’un màster universitari.
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- Haver superat 240 ECTS i estar en situació de ser admès en un programa de doctorat.
c) En el cas dels sol.licitants que hagin obtingut el títol o realitzat els estudis que donin accés al doctorat, en els
sistemes educatius estrangers, es regularan d'acord amb el que disposa l'article 16 del Reial decret 1393/2007.
2.2. Abans de formalitzar la beca, cal que les persones beneficiàries s’hagin matriculat a un màster oficial o a
un programa de doctorat de la UAB mitjançant la gestió acadèmica de la facultat o de l’escola que correspongui.
3. Estructura
3.1. Aquestes beques s’estructuren en dues etapes, de dos anys cadascuna:
a) En la primera etapa, el personal investigador en formació gaudeix d’una beca per a dur a terme els
crèdits d’un programa de doctorat o d’un màster oficial i assoleix, al final de l’etapa, la suficiència
investigadora (DEA) o un equivalent, amb la qual cosa ja pot iniciar la tesi doctoral.
Les persones que no pertanyin a un país membre de la UE, per donar-se d’alta com a becàries han d’haver
gestionat prèviament el permís d’estada per estudis (NIE).
La persona beneficiària que, en finalitzar aquesta primera etapa, compleixi les condicions establertes,
formalitzarà un contracte laboral amb la UAB en els termes que queden recollits en l’apartat següent.
b) En la segona etapa, de dos anys com a màxim, la persona beneficiària de la beca signarà un contracte
laboral de pràctiques amb la UAB per a finalitzar i llegir la tesi doctoral, sempre que hagi obtingut la
suficiència investigadora (DEA) o un equivalent, d’acord amb la nova estructura dels ensenyaments
adaptats a l’espai europeu d’educació superior.
Les persones que no pertanyin a un dels estats membres de la UE, per a poder formalitzar el contracte han
de tramitar prèviament l’autorització de treball.
La persona beneficiària que, en finalitzar la primera etapa, no compleixi les condicions establertes per a
passar a la segona etapa disposarà de quatre mesos per a acreditar-les, període durant el qual no rebrà cap
ajut. Aquest període no és recuperable dins de l’etapa del contracte. Si un cop transcorreguts els quatre
mesos no ha acreditat els requisits perquè se la pugui contractar, perdrà el drets de la beca.
4. Període i durada de la beca
4.1. La beca té una durada màxima de 48 mesos a partir de la data d’incorporació
Les beques es poden renovar per períodes anuals fins a un màxim de tres renovacions, mitjançant un informe
favorable del director o directora del departament i, en el moment que convingui, del director o directora de
tesi.
4.2. Del període màxim de gaudiment de l’ajut es descomptaran els períodes en què s’hagi gaudit d’altres
beques de característiques similars pel que fa a objectius, quantitat i naturalesa.
5. Termini i presentació de sol·licituds
5.1. Cada sol.licitant cumplimentarà un únic formulari de sol.licitud. Si està interessat en més d’un dels perfils
que s’ofereixen (annex I) ho indicarà a l’apartat corresponent assignant a cada perfil l’ordre de prioritat
desitjat.
5.2. El període de presentació de sol·licituds serà del 23 d’abril al 18 de maig de 2009.
5.3. Una vegada feta la comprovació de les sol·licituds presentades i de la documentació aportada, es publicarà
el dia 22 de maig a www.uab.cat la relació provisional de les sol·licituds admeses i excloses, en què s’indicarà
la causa de l’exclusió o la necessitat d’esmena.
La publicació de la llista esmentada servirà de requeriment a les persones interessades per tal que, en el
termini de deu dies a comptar de l’endemà de la publicació de la llista, puguin aportar o esmenar el que faci
falta, amb el benentès que, si no ho fan, la sol·licitud serà desestimada, amb la resolució prèvia dictada d’acord
amb el que disposen els articles 71.1 i 42.1. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
5.4. Per a formalitzar la sol·licitud cal emplenar completament tots els camps del formulari de sol·licitud i
trametre’l en format electrònic juntament amb els documents següents:
a) Còpia del DNI o passaport.
b) Currículum.
c) Certificat de l’ expedient acadèmic de la titulació per la qual vulgui ser baremat, si la titulació no ha estat
cursada a la UAB (apartat 2.1). El titulats per la UAB no han d’adjuntar l’expedient acadèmic.
d) Títol acadèmic oficial, excepte les persones sol·licitants titulades a la UAB.(apartat 2.1).
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Les persones sol·licitants que hagin cursat els estudis parcialment o totalment a l’estranger, hauran d’adjuntar
la corresponent traducció jurada al castella al català o a l’anglès del certificat de l’expedient acadèmic i del
títol.
En el cas dels estudis duts a terme parcialment o totalment a l’estranger, en el certificat acadèmic hi ha de
constar el conjunt d’assignatures i de crèdits cursats que constitueixen la llicenciatura o un equivalent, i quines
són les qualificacions màximes i mínimes dins el sistema d’avaluació corresponent, així com la qualificació
mínima necessària per aprovar.
6. Àmbits competents per a la gestió
Els àmbits competents per a la gestió de les beques són l’Àrea de Gestió de la Recerca, l’Administració de
Personal Acadèmic i Investigador en Formació i els departaments que ofereixen beques en aquesta
convocatòria.
7. Òrgan competent per a la resolució
L’òrgan competent per a la resolució de les beques és la Comissió de Personal Acadèmic de la Universitat
Autònoma de Barcelona, i abans de resoldre-les considerarà les propostes de resolució trameses pels
departaments implicats en la convocatòria.
8. Termini i publicitat de la resolució
La Comissió de Personal Acadèmic emet la resolució que aprova la relació provisional de persones seleccionades
i les de la llista d’espera, que es farà pública al web www.uab.cat el dia 2 de juliol de 2009. La relació definitiva
de persones candidates seleccionades i de la llista d’espera es farà pública el dia 16 de juliol de 2009 al web
esmentat. Les persones que siguin seleccionades rebran una comunicació a l’adreça electrònica que han indicat
al formulari de sol·licitud.
9. Acceptació de la beca
9.1. Una vegada feta pública la llista definitiva, les persones candidates que per ordre de prelació siguin
seleccionades rebran a la seva adreça de correu electrònic la notificació de concessió de la beca juntament amb
el document d’acceptació.
La persona beneficiària ha de trametre, en el termini màxim de sis dies naturals a partir de l’endemà de la
comunicació de l’atorgament de la beca, el document d’acceptació. Per a poder formalitzar la beca, la persona
adjudicatària s’ha de matricular als estudis de màster o al programa de doctorat que li hagin estat assignats i
comunicats en el moment que se li ha notificat la concessió. L’acceptació de la beca implica també el
compromís de complir totes les condicions generals que es deriven d’aquesta convocatòria.
9.2. Si les persones beneficiàries no han presentat el document d’acceptació en el termini assenyalat en
l’apartat anterior s’entendrà que hi renuncien.
10. Formalització de la beca
Per a poder formalitzar la beca, la persona beneficiària ha de presentar a l’Administració de Personal Acadèmic i
Investigador en Formació (edifici del Rectorat, segona planta) els documents que s’indiquen a continuació, en
un termini mínim de set dies abans de la data d’alta.
a) Una còpia del DNI o passaport.
b) Una còpia de la targeta d’estudiant (NIE) o del resguard, juntament amb la còpia del comprovant
d’haver-lo sol·licitat, en el cas d’aquelles persones que no pertanyin als estats membres de la UE.
c) La còpia de la matrícula del curs 2009-2010.
d) Una fotocòpia compulsada del títol de llicenciatura o equivalent. Els títols obtinguts en països no
comunitaris han d’estar legalitzats per via diplomàtica.
e) Les persones beneficiàries que no eren titulades en el moment de fer la sol·licitud hauran de presentar el
certificat de l’expedient acadèmic.
f) Fotocòpia del número de Seguretat Social.
— Si la persona té nacionalitat espanyola, en cas que no hagi estat mai donada d’alta a la Seguretat
Social, ha de dirigir-se a qualsevol de les oficines de la Tresoreria de la Seguretat Social amb el DNI per
sol·licitar aquest número.
— Si pertany a un estat membre de la UE, s’ha d’adreçar amb la targeta de resident comunitari (i si no
en té, l’ha de sol·licitar prèviament a qualsevol comissaria de policia) a qualsevol de les oficines de la
Tresoreria de la Seguretat Social per a sol·licitar el número.
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— Pel que fa als becaris i becàries que no pertanyin a un estat membre de la UE, serà la UAB qui els
sol·licitarà el número de Seguretat Social.
g) Les dades bancàries.
h) Dues fotografies de mida carnet.
11. Drets del personal investigador en formació
Són drets del personal investigador en formació:
a) Percebre l’import corresponent a la beca en la forma establerta en els apartats 14 i 15 d’aquesta
convocatòria.
b) Obtenir la col·laboració i el suport necessaris de la Universitat per a desenvolupar amb normalitat els
estudis i el programa de recerca, d’acord amb les disponibilitats del departament d’adscripció.
c) Gaudir dels drets de la propietat intel·lectual i industrial derivats de l’activitat de recerca, segons la seva
contribució i d’acord amb la legislació 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) Optar a altres ajuts complementaris per a estades breus fora de Catalunya destinades a completar la
formació investigadora relacionada amb el projecte de recerca que porta a terme, acompanyant la
sol·licitud del vistiplau del director o directora de tesi.
12. Obligacions del personal investigador en formació
Són obligacions del personal investigador en formació:
a) Incorporar-se al departament, dur a terme les activitats previstes en el seu programa de doctorat o de
formació en la recerca, complir els objectius del programa de formació i, en el moment adequat, les
directrius establertes pel director o directora de tesi.
b) Complir la normativa interna de la Universitat.
c) Impartir el programa de col·laboració docent d’acord amb el que es determina en l’apartat 17.
d) En la producció escrita derivada del treball dut a terme, fer-hi constar l’expressió: «Amb el suport de la
Universitat Autònoma de Barcelona».
e) Demanar autorització al Vicerectorat de Personal Acadèmic per a qualsevol canvi o incidència que afecti
el desenvolupament de la beca.
f) Comunicar a l’Administració de Personal Acadèmic i Investigador les renúncies a la beca mitjançant un
escrit raonat adreçat al Vicerectorat de Personal Acadèmic amb una antelació mínima de 15 dies abans de
la data efectiva de la renúncia.
g) Facilitar tota la informació sol·licitada i sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control que li pugui
requerir la UAB.
h) Les persones que no pertanyin a un estat membre de la UE han de tramitar i aconseguir, per a la segona
etapa de la beca, l’autorització de treball perquè se les pugui contractar.
i) El director o directora de tesi ha d’estar vinculat a la UAB mitjançant qualsevol de les formes previstes als
Estatuts, i la tesi s’ha de desenvolupar i llegir a la UAB.
13. Obligacions de la Universitat
Són obligacions de la Universitat:
a) Facilitar la credencial identificativa corresponent al personal investigador en formació durant la primera
etapa de la beca.
b) Formalitzar els contractes corresponents per al personal investigador en formació de segona etapa
d’acord amb la legislació vigent aplicable.
c) Proporcionar al personal investigador en formació el suport necessari i facilitar-li la utilització dels
mitjans, instruments o equips que siguin necessaris per a desenvolupar amb normalitat la seva activitat.
d) Vetllar pel desenvolupament adequat del programa de formació del personal investigador en formació.
e) Vetllar pel règim d’incompatibilitats.
14. Conceptes econòmics vinculats a la beca
14.1. L’import íntegre anual de les beques és d’12.334 € bruts anuals per a la primera etapa i de 17.329 €
bruts anuals per a la segona etapa. Aquests imports es liquiden en 12 i 14 mensualitats, respectivament.
14.2. Les beques inclouen addicionalment els preus públics de la matrícula en els programes oficials de
postgrau (doctorat o màsters oficials) i la tutela de la tesi. Per a qui gaudeixi de la condició de personal
investigador en formació en aquesta convocatòria, el curs de referència de la matrícula és el 2009-2010. En cap
cas no es cobreixen els imports de les taxes dels preus acadèmics o dels costos de cursos que superen els 32
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crèdits en el cas dels programes de doctorat, o els que superen els 60 crèdits en el cas dels màsters oficials,
durant el decurs del període de gaudiment de la beca. No se subvencionen els preus per gestió de l’expedient
acadèmic. No es cobreix tampoc l’import dels crèdits convalidats ni dels crèdits matriculats a màsters o
doctorats d’altres universitats.
14.3. El personal investigador en formació està inclòs en el règim general de la Seguretat Social, d’acord amb el
que preveu el Reial decret 63/2006, de 27 de gener (BOE 3/2/2006).
15. Pagament
La data d’incorporació podrà ser a partir de l’1 d’octubre 2009, sempre que s’hagi presentat la documentació
que s’indica en l’apartat 10 d’aquesta convocatòria, i que és imprescindible per a ser donat d’alta com a becari
o becària. Aquesta data serà comunicada al director o directora del departament corresponent. El pagament
s’efectuarà cada mes, per mesos vençuts, directament a la persona beneficiària i s’hi aplicaran les retencions
corresponents d’acord amb la normativa vigent.
16. Incompatibilitats de la beca
16.1. La condició de personal investigador en formació 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 ha de procedir a revocar la beca.
16.2. Es poden autoritzar les percepcions que procedeixin de tasques docents (cursos, conferències o
ponències) o investigadores (llibres o articles) directament associades a la recerca duta a terme pel personal
investigador en formació, sempre que tinguin caràcter esporàdic i no habitual. Les percepcions per les activitats
esmentades no poden superar el 30 % de l’import anual íntegre de la beca o contracte. L’autorització correspon
al Vicerectorat de Personal Acadèmic.
16.3. El fet d’haver gaudit d’una beca predoctoral d’investigació no determina cap tipus de compromís de la
Universitat amb relació a la posterior incorporació de la persona beneficiària a la plantilla de la Universitat.
17. Docència
17.1. L’acceptació de la beca implica automàticament la participació del personal investigador en formació en
un programa de col·laboració en tasques docents, amb finalitat formativa, de fins a 45 hores anuals durant el
primer any i 60 hores anuals durant els tres anys restants. La docència del primer any de la primera etapa
estarà concentrada prioritàriament en el segon semestre i no tindrà una tipologia docent heterogènia.
17.2. Aquesta col·laboració docent en cap cas significa responsabilitat del personal investigador en formació
sobre l’assignatura ni sobre la programació d’aquesta.
17.3. Aquestes col·laboracions han de ser certificades, a l’efecte de currículum, pels departaments implicats.
18. Interrupcions
18.1. Durant la primera etapa, el Vicerectorat de Personal Acadèmic pot concedir la interrupció temporal de
gaudi de la beca a petició raonada de la persona interessada, sense percepció econòmica i amb la conformitat
expressa del director o directora del departament i, en el moment que convingui, del director o directora del
treball de tesi, per un termini màxim d’un any.
18.2. Les suspensions per maternitat, adopció o acolliment preadoptiu o permanent de menors de sis anys són
pel mateix període que les que estan establertes legalment per a aquests casos, i s’han de comunicar a
l’Administració de Personal Acadèmic i Investigador en Formació. Durant aquest període es mantindrà el 100 %
de la percepció de la beca.
18.3. D’acord amb la normativa vigent, la beca de primera etapa o la del contracte de segona etapa es
perllongarà per la mateixa durada en què hagi estat suspesa pels motius expressats en l’apartat anterior.
19. Criteris d’avaluació i selecció
19.1. Els departaments valoraran els mèrits de les persones candidates d’acord amb l’expedient acadèmic i el
currículum que presentin (màsters realitzats, experiència professional, investigació, publicacions,
comunicacions, congressos, coneixement d’idiomes, etc.) i, una vegada feta la valoració global de cada
sol·licitant i d’acord amb els perfils i les necessitats de cada departament, aquests elaboraran la relació
prioritzada de les persones candidates, de les quals la nota mínima de l’expedient acadèmic ha de ser igual o
superior a 1,5, que serà calculada d’acord amb l’aplicació dels criteris per a establir el barem que s’especifiquen
en el punt 19.2 d’aquest apartat.
Amb la relació resultant, els departaments emetran la proposta de resolució, que es trametrà a la Comissió de
Personal Acadèmic perquè l’aprovi, si escau.
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19.2. Per a calcular la nota mitjana de l’expedient s’han d’aplicar els criteris que es poden trobar a l’annex IV
de
la
Resolució
IUE/2681/2008
de
8
d’agost
(DOGC
3/9/2008,
consultable
a
l’adreça
http://www10.gencat.net/agaur).
En el cas de títols obtinguts en universitats estrangeres, per a calcular la nota mitjana s’han d’utilitzar les taules
d’equivalències aprovades per l’AGAUR i que figuren a la resolució esmentada anteriorment.
20. Substitucions
Les baixes que es produeixin per renúncia o altres causes entre el personal investigador en formació es poden
cobrir per persones candidates de la llista d’espera, màxim durant els tres mesos des de la data d’incorporació
de la persona que causa baixa. Si la data de la baixa excedeix aquest termini, la plaça quedarà vacant fins a la
convocatòria següent.
21. Al·legacions
En el termini de deu dies naturals, a comptar de l’endemà de fer-se públiques les llistes de persones admeses
provisionals i definitives, respectivament, les persones interessades poden presentar, a beques.agr@uab.es ,
les al·legacions que considerin oportunes.
Contra les resolucions adoptades en resposta a les al·legacions esmentades, les persones interessades poden
interposar un recurs d’alçada davant el rector o rectora, 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.
22. 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 atorgament de les beques convocades.
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 drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades.
Acord 10/2009, de 2 d’abril, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, el nomenament de
professor emèrit per al doctor Josep Font Cierco.

I.1.4. Comissió de Qualitat i d’Avaluació
Acord 4/2009, de 17 d’abril, pel qual s’aprova:
Primer.- No admetre a tràmit la sol·licitud presentada per una professora per a participar en la convocatòria
d’avaluació de l’activitat docent del professorat funcionari i contractat de la UAB per a trams meritats fins el 31
de desembre de 2008.
Segon.- Admetre a tràmit les sol·licituds presentades per una professora i dos professors per a participar en la
convocatòria d’avaluació de l’activitat docent del professorat funcionari i contractat de la UAB per a trams
meritats fins el 31 de desembre de 2008.
Tercer.- Informar desfavorablement el recurs d’alçada presentat per una professora amb relació de la
convocatòria d’avaluació de l’activitat docent del professorat de la UAB, i elevar-lo a la rectora per a la seva
resolució.
Acord 5/2009, de 17 d’abril, pel qual s’autoritza el president de la Comissió per tal que elevi a la rectora
l’informe referent al casos de recursos d’alçada presentats contra la decisió de no admetre a tràmit la sol·licitud
per a participar en la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent del professorat funcionari i contractat de la
UAB per a trams meritats fins el 31 de desembre de 2008 que es presentin amb posterioritat a aquesta sessió.
Acord 6/2009, de 17 d’abril, pel qual s’autoritza el president de la Comissió per tal que pugui ampliar el
termini donat al professorat per a la presentació de la documentació referent a les dades a emprar per a portar
a terme l’avaluació.
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I.2 Resolucions de la Gerència
Resolució del gerent de 1 d’abril de 2009, per la qual s’anuncia una convocatòria pública amb caràcter
d’urgència, pel sistema de lliure designació per a cobrir una plaça de Cap de l´Oficina de l´Autònoma
Interactiva Docent Direcció de Tecnologies de la Informació i de la Comunicació.
Resolució del gerent, d’1 d’abril de 2009, per la qual s’informa de la cobertura de serveis mínims per a al
període de vacances de Setmana Santa 2009, que tot seguit s’indiquen:
Organització dels serveis mínims per al període de vacances de Setmana Santa 2009
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II. Nomenaments i cessaments
II.1. Facultats i Escoles universitàries
Nomenaments
Resolució de la rectora, de 20 d’abril de 2009, per la qual es nomena la senyora Ana de Aguilar-Amat
Castillo coordinadora acadèmica del SERIM de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
Resolució de la rectora, de 20 d’abril de 2009, per la qual es nomena el senyor Josep Maria Vendrell Brucet
coordinador d’estudis de la Diplomatura de Logopèdia de la Facultat de Psicologia.
Resolució de la rectora, de 20 d’abril de 2009, per la qual es nomena la senyora María del Carmen
Martínez González degana de la Facultat de Psicologia.
Resolució de la rectora, de 30 d’abril de 2009, per la qual es nomena el senyor Enric Sullà Àlvarez,
coordinador d’estudis de la Llicenciatura de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada de la Facultat de
Filosofia i Lletres.
Cessaments
Resolució de la rectora, de 20 d’abril de 2009, per la qual la senyora Anna Maria Matamala Ripoll cessa
com a coordinadora acadèmica del SERIM de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
Resolució de la rectora, de 20 d’abril de 2009, per la qual la senyora Olga Soler Vilageliu cessa com a
coordinadora d’estudis de la Diplomatura de Logopèdia de la Facultat de Psicologia.
Resolució de la rectora, de 20 d’abril de 2009, per la qual el senyor Miquel Domènech Argemí cessa com a
degà de la Facultat de Psicologia.
Resolució de la rectora, de 30 d’abril de 2009, per la qual el senyor Antonio Penedo Picos cessa com a
coordinador d’estudis de la Llicenciatura de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada de la Facultat de
Filosofia i Lletres.
II.2. Departaments
Nomenaments
Resolució de la rectora, de 20 d’abril de 2009, per la qual es nomena el senyor Francisco Céspedes Mulero
coordinador de la Unitat de Química Analítica del Departament de Química.
Resolució de la rectora, de 20 d’abril de 2009, per la qual es nomena el senyor Josep Antoni Iglesias
Fonseca coordinador de Tercer Cicle del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana.
Resolució de la rectora, de 20 d’abril de 2009, per la qual es nomena la senyora Mercedes Campillo Grau
com a directora del Departament de Pediatria, d’Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva.
Resolució de la rectora, de 20 d’abril de 2009, per la qual es nomena la senyora Lucile Nussbaum
Capdevila secretària del Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials.
Resolució de la rectora, de 30 d’abril de 2009, per la qual es nomena el senyor Joan Francesc Piniella
Febrer coordinador del Departament de Geologia.
Cessaments
Resolució de la rectora, de 20 d’abril de 2009, per la qual el senyor Óscar de la Cruz Palma cessa com a
coordinador de Tercer Cicle del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana.
Resolució de la rectora, de 20 d’abril de 2009, per la qual el senyor Ramon Carreras Collado cessa com a
director del Departament de Pediatria, d’Obstetrícia i de Ginecologia i de Medicina Preventiva.
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Resolució de la rectora, de 20 d’abril de 2009, per la qual el senyor Manuel Valiente Malmagro cessa com a
coordinador de la Unitat de Química Analítica del Departament de Química.
Resolució de la rectora, de 20 d’abril de 2009, per la qual la senyora Virginia Unamuno Kaschapava cessa
com a secretària del Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials.
Resolució de la rectora, de 20 d’abril de 2009, per la qual el senyor Esteve Cardellach López cessa com a
coordinador del Departament de Geologia.
II.4. Institucionals
Nomenaments
Resolució de la rectora d’1 d’abril de 2009, per la qual es nomena la senyora Maria Prat Grau delegada de
la rectora per a estudiants.
Resolució de la rectora de 20 de març de 2009, per la qual es nomena la senyora Maria José Recoder
Sellarés representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Fundació Universitària del Bages.
III. Convenis
III.1. Específics
Conveni de 26 de desembre de 2008 entre la UAB i Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, per a
la realització d'activitats d'intercanvi i formació inicial d'alumnes de la Facultat de Ciències de l'Educació de la
UAB.
Conveni de 29 de gener de 2009 entre la UAB i Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), per
el reconeixement del Grupo de Biocatálisis Aplicada del Dpt. D'Enginyeria Química de la UAB com a unitat
associada al CSIC mitjançant l'Instituto de Química Avanzada de Cataluña.
Conveni de 29 de gener de 2009 entre la UAB i Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), per
el reconeixement del Grup de Circuits i Sistemes Electrònics (Dept. d'Enginyeria Electrònica) de la UAB com a
unitat associada al CSIC a través del seu Instituto de Microelectrónica de Barcelona (CNM).
Conveni de 5 de febrer de 2009 entre la UAB i Liberated Learning Consortium per a la pròrroga de la
participació de la UAB en el Liberated Learning Consortium
Addenda de 9 de febrer de 2009 entre la UAB i Universitat de Lleida (UdL), Universidad de Zaragoza
(UNIZAR), Universidad Complutense de Madrid (UCM), per a l’adhesió de la UCM al conveni per a la realització
conjunta del Màster Oficial Interuniversitari en Sanitat i Producció Porcina pel curs acadèmic 2008-2009.
Conveni de 10 de febrer de 2009 entre la UAB i l´Ajuntament de Badalona, per a l´organització d'un
seminari sobre Civisme i llibertat.
Conveni de 11 de febrer de 2009 entre la UAB i Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya (AQU Catalunya), per al Disseny d'un curs de promoció de la participació dels estudiants en
l'assegurament de la qualitat que impartirà la universitat i l'establiment d'una base de dades d'estudiants amb
competències per participar en sistemes de garantia interna i en processos externs de qualitat.
Conveni de 27 de febrer de 2009 entre la UAB i Ajuntament de Sabadell, per a la pròrroga del conveni de
col·laboració de 13 d’octubre de 2005, pel qual la Fundació Autònoma Solidària gestiona el programa
Immigració i Universitat per a la promoció de l'accés als estudis universitaris i la potenciació del capital humà
de la població immigrada.
Conveni de 28 de febrer de 2009 entre la UAB i Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA),
per a la pròrroga del conveni de col·laboració de 13 d’octubre de 2005, pel qual la Fundació Autònoma Solidària
gestiona el programa Immigració i Universitat per a la promoció de l'accés als estudis universitaris i la
potenciació del capital humà de la població immigrada.
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Addenda de 28 de febrer de 2008 entre la UAB, i l´Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats
(ICREA) al conveni d'adhesió de la UAB al Programa ICREA Acadèmica.
Conveni de 13 de març de 2009 entre la UAB i United States Department of Education, EUA, per a emmarcar
l'actuació en la participació de la UAB en els programes Title IV, HEA del Departament d'Educació dels EUA
Conveni de 2 d´abril de 2009 entre la UAB i l´Universidad Pública de Navarra (UPNA), Universitat de les Illes
Balears (UIB), per a la realització conjunta del Màster Oficial en Gestió, Organització i Economia de l'empresa
Master in Management, Organization and Business Economics (MMOBE)
Conveni de 3 d’abril de 2009 entre la UAB i Daegu Gyeongbuk Free Economic Zone Authority, Corea, per a la
cooperació tecnològica i econòmica.
Conveni de 14 d’abril de 2009 entre la UAB i Fundació Privada Aula d'Alts Estudis d'Electes, per a la creació
de la Càtedra Enric Prat de la Riba d'Estudis Jurídics Locals.
Conveni de 24 d´abril de 2009 entre la UAB i Laboratoris del Dr. Esteve, per a l’exploració de potencials
oportunitats de futura col·laboració científica, tècnica i docent en els camps dels projectes de recerca conjunts,
la formació acadèmica, la captació de talent, la utilització d'infraestructures, instal·lacions i equipaments
cientifico-tècnics, l'assessoria científica i tècnica, i d'altres.
IV.1. Personal docent i investigador
Resolucions
Resolució de la rectora de 16 de març de 2009, per la qual es nomena Catedràtic d´Universitat el senyor
Rafael Mora Torcal, de l’àrea de coneixement de Prehistòria, adscrita al departament de Prehistòria (BOE núm.
87 de 9 d’abril de 2009).
Resolució de la rectora de 17 de març de 2009, per la qual es nomena Catedràtic d’Universitat el senyor
Jaume Medina Casanovas, de l’àrea de coneixement de Filologia latina, adscrita al departament de Ciències de
l’Antiguitat i l’Edat Mitjana (BOE núm. 87 de 9 d’abril de 2009).
Resolució de la rectora de 19 de març de 2009, per la qual es nomena Catedràtica d’Universitat a la
senyora Mercedes Unzeta López, de l’àrea de coneixement de Bioquímica i Biologia Molecular adscrita al
departament de Bioquímica i Biologia Molecular (BOE núm. 92 de 15 d’abril de 2009).
Resolució de la rectora de 20 de març de 2009, per la qual es nomenen catedràtics d´Universitat, que tot
seguit es relacionen (BOE núm. 92 de 15 d’abril de 2009):
Àrea de coneixement

Departament

Adjudicació

Química Física

Química

Senyor Vicenç Branchadell Gallo

Química Física

Química

Senyor Miquel Moreno Ferrer

Resolució de la rectora 25 de març de 2009, per la qual es nomena Catedràtic d´Universitat. el senyor
Juan Costa Quintana de l’àrea de coneixement de Física Aplicada, adscrita al departament de Física (BOE núm.
92 de 15 d’abril de 2009).
Resolució de la rectora 26 de març de 2009, per la qual es nomena Catedràtic d´Universitat. el senyor
Carlos Eliseo Sánchez Lancis de l’àrea de coneixement de Llengua Espanyola, adscrita al departament de
Filologia Espanyola (BOE núm. 92 de 15 d’abril de 2009).
Resolució de la rectora de 31 de març de 2009, per la qual es nomenen catedràtics d´Universitat, que tot
seguit es relacionen (BOE núm. 104 de 29 d’abril de 2009):
Àrea de coneixement

Departament

Adjudicació

Genètica

Genètica i Microbiologia

Senyor Amadeu Creus Capdevila

Tecnologia Electrònica

Enginyeria Electrònica

Senyor Marc Martí Pujal
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IV.2. Personal d’administració i serveis
Convocatòries
Resolució del Cap de l´Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans de 1 d’abril de 2009, per la
qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de Tècnic/a Especialista de Laboratori, amb
destinació al Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics Administració de l´Escola Tècnica Superior
d´Enginyeria.
Resolució del Cap de l´Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans de 1 d’abril de 2009, per la
qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d´Arquitecte/a Tècnic/a d´Obres i
d´Instal.lacions, amb destinació a la Unitat d´Arquitectura i Urbanisme.
Resolució del Cap de l´Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans de 1 d’abril de 2009, per la
qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de Cap de Grup de Vigilància, amb destinació al
Servei de Seguretat i Vigilància.
Resolució del Cap de l´Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans de 1 d’abril de 2009, per la
qual s’anuncia una convocatòria interna 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 1 d’abril de 2009, per la
qual s’anuncia una convocatòria pública de contractació temporal per a cobrir una plaça de Tècnic/a Mitjà/ana
Informació i Edició Web, amb destinació a l´Àrea de Comunicació i de Promoció.
Resolució del Cap de l´Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans de 14 d’abril de 2009, per la
qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d´Administraiu/iva, amb destinació a la
Secretaria Tècnica Gabinet del Rectorat.
Resolució de 14 d’abril de 2009, de convocatòria de proves selectives per a l’accés a l’esca-la administrativa
(subgrup C1), pel sistema d’oposició (DOGC núm. 5366 de 24 d’abril de 2009).
Resolució del Cap de l´Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans de 15 d’abril de 2009, per la
qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d´Administratiu/iva, amb destinació a Gestió
Acadèmica Administració de Centre de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució del Cap de l´Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans de 15 d’abril de 2009, per la
qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d´Administratiu/iva responsable de préstec, amb
destinació a Suport a Usuaris- Biblioteca d´Humanitats Administració de Centre de les facultats de Filosofia i
Lletres i de Psicologia.
Resolució del Cap de l´Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans de 15 d’abril de 2009, per la
qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d´Administratiu/iva responsable de tarda, amb
destinació a Gestió Acadèmica Administració de Centre de les Escoles Universitàries d´Estudis Empresarials i
d´Informàtica de Sabadell.
Resolució del Cap de l´Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans de 17 d’abril 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 22 d’abril de 2009, per la
qual s’anuncia una convocatòria pública per a cobrir una plaça d´Arquitecte/a Tècnic/a d´obres i
d’instal·lacions, amb destinació a la Unitat d´Arquitectura i Urbanisme , Direcció d´Arquitectura i de Logística.
Resolucions
Resolució de la rectora de 26 de març de 2009, per la qual es declara deserta una plaça de l’esca-la de
gestió (subgrup A2 ) amb destinació a l’atenció integral a l’usuari del Servei d´Activitat Física (DOGC núm.
5355 de 7 d’abril de 2009).
Resolució de la rectora de 31 de març de 2009, per la qual es declara desert el concurs d’accés a una
plaça de l’esca-la tècnica superior de suport a la recerca (subgrup A1) (DOGC núm. 5364 de 22 d’abril de
2009).
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Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 1 d’abril de 2009, per la
qual s’atorga la plaça d’administrativa a la senyora Marina Garcia Soriano,amb destinació a la Biblioteca de
Veterinària.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 15 d’abril de 2009, per la
qual s’adscriu amb caràcter definitiu a la senyora Elena Nicolàs Plans i la dotació de la plaça que actualment
ocupa a l´Oficina de Coordinació Institucional com a administrativa responsable de les funcions d’usuari
principal de la Base de Dades d´Usuaris (BADUS), amb dependència orgànica i funcional del/la Cap de
l´Oficina.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 15 d’abril de 2009, per la
qual s’atorga a la senyora Montserrat Tarjuelo Jacas la plaça de Lletrada, amb destinació al Gabinet Jurídic.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 15 d’abril 2009, per la qual
es declara desert el concurs per cobrir la plaça 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 15 d’abril 2009, per la qual
es declara desert el concurs per cobrir la plaça d´Administratiu/iva, amb destinació a l´Àrea d´Afers
Acadèmics.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 16 d’abril 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 del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 16 d’abril 2009, per la qual
es declara desert el concurs per cobrir la plaça de cap de comptabilitat pressupostària – despeses amb
destinació a l´Àrea d´Economia i Finances.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 16 d’abril 2009, per la qual
es declara desert el concurs per cobrir la plaça d´Arquitecte/a Tècnic/a d´Obres i d´Instal.lacions, amb
destinació a la Unitat d´Arquitectura i d´Urbanisme.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 22 d’abril de 2009, per la
qual s’atorga el senyor Jaime Llaudet Pallise la plaça de Cap de Grup de Vigilància, amb destinació al Servei de
Seguretat i Vigilància.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 24 d’abril de 2009, per la
qual es declara desert el concurs per cobrir la plaça d´Administratiu/iva amb destinació a la Secretaria Tècnica
del Gabinet del Rectorat.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 27 d’abril de 2009, per la
qual es declara desert el concurs per cobrir la plaça d´Administratiu/iva responsable de tarda amb destinació a
la Gestió Acadèmica de Sabadell – Administració de Centre de les escoles universitàries d´Estudis Empresarials
i d´Informàtica.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 27 d’abril de 2009, per la
qual es declara desert el concurs per cobrir la plaça d´Administratiu/iva responsable de préstec amb destinació
a la Biblioteca d´Humanitats (Administració de Centre de les facultats de Filosofia i Lletres i de Psicologia).
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 27 d’abril de 2009, per la
qual es declara desert el concurs per cobrir la plaça d´Administratiu/iva amb destinació a la Gestió Acadèmica
de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
V. Disposicions d’interès per a la UAB
V.1. Estatals
Resolució de 20 de març de 2009, per la qual s’anuncia el procediment obert 41/2009 del servei de
prevenció aliè a les especialitats de Medicina del Treball e Higiene Industrial (BOE núm. 79 de 1 d’abril de
2009).
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Resolució de 17 de març de 2009, de la Secretaría de Estado de Universidades, per la qual es
convoquen subvencions del Programa Nacional de Movilidad de Recursos Humanos de Investigación, en el marc
del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011 (BOE núm. 80 de
2 d’abril de 2009).
Resolució de 17 de març de 2009, de la Secretaría de Estado de Universidades, per la qual es
convoquen subvencions del Programa Nacional de Movilidad de Recursos Humanos de Investigación, en el marc
del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011 (BOE núm. 80 de
2 d’abril de 2009).
Resolució de 27 de març de 2009, de la Secretaría de Estado de Investigación, per la qual s’efectua
convocatòria extraordinària l’any 2009 per a la concessió d’ajuts del Subprograma de Proyectos Singulares y
Estratégicos de demostració cooperativa en energia i la seva utilització eficient, d´acord amb les actuacions
incloses en el Plan E, dins del Programa Nacional de Cooperación Público- Privada de la línia instrumental
d’articulació e internacionalització del sistema, en el marc del Plan Nacional I+D+i 2008-2011 (BOE núm. 83 de
6 d’abril de 2009).
Resolució de 5 de març de 2009, de la Secretaría de Estado de Universidades, per la qual es publiquen
els ajuts del Programa Nacional d´infraestructures cientifico – tecnològiques, de l´any 2008, concedides per
Orden PRE/1083/2008, de 11 d´abril (BOE núm. 84 de 7 d’abril de 2009).
Resolució de 30 de març de 2009, de la Secretaría de Estado de Universidades, per la qual es dicten
instruccions per l’accés a la Universitat espanyola, en el pròxim curs 2009-2010, dels alumnes procedents de
sistemes educatius als que és d’aplicació l’article 38.5 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació
(BOE núm. 98 de 22 d’abril de 2009).
Resolució de 3 d’abril de 2009, de la Secretaría de Estado de Universidades, per la qual s’amplia el
termini de resolució de determinades convocatòries de concessió d’ajuts (BOE núm. 99 de 23 d’abril de 2009).
V.2. Autonòmiques
Resolució IUE/865/2009, de 23 de març, per la qual es dóna publicitat a l’acreditació dels manuals
d’avaluació docent de les universitats públiques catalanes (DOGC núm. 5354 de 6 d’abril de 2009).
Resolució IUE/919/2009, de 10 de març, per la qual es dóna publicitat a subvencions concedides en
matèria d’universitats d’un import igual o superior a 3000 euros, durant l’any 2008, subscrites per l’Agència de
Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (DOGC núm. 5357 de 9 d’abril de 2009).
Resolució IUE/1007/2009, de 6 d’abril, per la qual sobre la segona convocatòria de certificació de
l’adaptació de les titulacions de les universitats del sistema universitari de Catalunya a l’Espai Europeu
d’Ensenyament Superior (DOGC núm. 5362 de 20 d’abril de 2009).
Resolució GAP/1024/2009, de 14 d’abril, per la qual s’aproven les bases per concedir subvencions a les
universitats de Catalunya destinades a organitzar seminaris o activitats de reflexió i debat sobre les polítiques
públiques, la gestió i l’administració pública, i se n’aprova la convocatòria per a l’any 2009 (DOGC núm. 5364
de 22 d’abril de 2009).
Ordre IUE/203/2009, de 15 d’abril, per la qual s’aproven les bases i es fa pública la convocatòria per a la
concessió d’ajuts per al finançament d’actuacions en l’àmbit de la divulgació científica (DOGC núm. 5357 de 9
d’abril de 2009)
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