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I. Disposicions generals i acords
I.1. Consell Social
Acord 2/2009, d’11 de maig, En virtut del que disposen l’article 82 dels Estatuts de la Universitat Autònoma
de Barcelona, el punt 23 de l’article únic de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la que es modifica la Llei
Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats i els articles 80 i 90.f de la Llei 1/2003, de 19 de febrer,
d’universitats de Catalunya, s’acorda:
1.

Aprovar, a proposta de la rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, el nomenament del senyor
Santiago Guerrero Boned com a gerent de la UAB.

2.

Aprovar, d’acord amb la rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, les condicions del contracte del
senyor Santiago Guerrero Boned com a gerent de la UAB, segons les condicions informades en el Ple.

Acord 3/2009, d’11 de maig, per la qual s’acorda:
1.

Aprovar el nomenament del senyor Vicent Tirado Bausa com a representant del Consell Social de la
Universitat Autònoma de Barcelona en el jurat i en l’acte de lliurament de premis que es duen a terme en el
marc del Programa Universitat-Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona.

2.

Aprovar la renovació de la pertinença del senyor Vicent Tirado Bausa en el patronat de la Fundació Escola
de Prevenció i Seguretat Integral com a representant del Consell Social de la Universitat Autònoma de
Barcelona.

3.

Aprovar el nomenament de la senyora Alicia Granados Navarrete com a representant del Consell Social de
la Universitat Autònoma de Barcelona en el patronat de la Fundació Biblioteca Josep Laporte.

4.

Aprovar el nomenament de la senyora Alicia Granados Navarrete com a representant del Consell Social de
la Universitat Autònoma de Barcelona en el patronat de la Fundació Doctor Robert.

5.

Aprovar el nomenament de la senyora Alicia Granados Navarrete com a representant del Consell Social de
la UAB en el Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona.

6.

Aprovar el nomenament de la senyora Alicia Granados Navarrete com a representant del Consell Social de
la Universitat Autònoma de Barcelona en el Ple del Consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament de
Barcelona.

7.

Aprovar que la composició de la Comissió Permanent del Consell Social estigui determinada no per
designacions nominals sinó per designacions de càrrec, d’acord amb el que es fa constar a continuació:
Composició de la Comissió Permanent
President/presidenta:

PRESIDENT/A DEL CONSELL SOCIAL

Vocals

VICEPRESIDENT/A DEL CONSELL SOCIAL
RECTOR/A DE LA UAB

8.

Aprovar el nomenament del senyor Vicent Tirado Bausa com a president en funcions de la Comissió
Acadèmica del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona.

9.

Aprovar el nomenament del senyor Guillem Casòliva Cabana com a membre vocal de la Comissió
Acadèmica del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona.

10. Aprovar el nomenament de la senyora Montserrat Farell Ferrer, vicerectora d’Estudis de Grau, i del sentor
Carles Jaime Cardiel, vicerector d’Estudis de Postgrau, com a membres vocals de la Comissió Acadèmica del
Consell Social en representació de l’equip de govern de la UAB.
11. Aprovar el nomenament del senyor Bonaventura Bassegoda Hugas, vicerector de Transferència Social i
Cultural, i de la senyora Montserrat Farell Ferrer, vicerectora d’Estudis de Grau, com a membres vocals de
la Comissió Societat-Universitat del Consell Social en representació de l’equip de govern de la UAB.
12. Aprovar, en base a l’acordat en els apartats 7, 8, 9, 10 i 11 del present acord plenari número 3/2009 i
segons consta en el document PLE 1/05-2009, la modificació del document “Estructura de funcionament del
Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona”, aprovat en el Ple del Consell Social de la UAB
realitzat el 18 de febrer de 2005, i modificat segons l’acord 18/2008 aprovat en la sessió plenària de 29 de
maig de 2008.
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Acord 4/2009, d’11 de Maig, per la qual s’acorda:
1.

Aprovar, la modificació de l’acord pres en el Ple de 7 d’octubre de 2005 en relació a la cessió d’ús 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 que es cedeix de l’esmentada parcel·la que passa de 72.421 m2 a 57.545 m2, en no ser
necessàries una part de la finca registral número 18.029 i una part de la 44.336 inicialment incloses en
l’acord de cessió.

2.

Autoritzar a la rectora o persona en qui delegui, perquè realitzi els actes que siguin necessaris i formalitzi
els documents que siguin pertinents per tal de fer efectiu el que disposa aquest acord.

Acord 5/2009, d’11 de Maig, per la qual s’acorda:
1.

Aprovar la modificació de la denominació de títols de Grau següents:
a) “Graduat/Graduada en Enginyeria de sistemes de comunicació” per “Graduat/Graduada en Enginyeria de
sistemes de telecomunicació”.
b) “Graduat/Graduada en Enginyeria electrònica" per “Graduat/Graduada en Enginyeria electrònica de
telecomunicació”.

2.

Aprovar la modificació de la denominació de títols de Màster Universitari següents:
a )“Màster Universitari en Genètica” per “Màster Universitari en Genètica Avançada”.
b) “Màster Universitari en Microbiologia” per “Màster Universitari en Microbiologia Aplicada”.
c) “Research on entrepreneurship and Business Management” per “Màster Universitari en Investigació en
creació i gestió d’Empreses / University Master in Research on Intrepreneurship and Business
Management”.
d) “Economics, Organization and Management” per “Màster Universitari en Gestió, organització i economia
de l’empresa / University Master in Management, Organization and Business Economics”.
e) “International Master in Economics and Business administration” per “Màster Universitari en Economia i
administració d’empreses / University Master in Economics and Business Administration”.
f) “Màster Universitari en Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat” per “Màster
Universitari en Formació de professorat d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional
i ensenyaments d’idiomes”.

I.2. Comissions del Consell Social
I.2.1. Comissió Acadèmica
Acord 4/2009, de 21 de maig, pel qual s’informa a la rectora de les resolucions sobre el règim de
permanència a la UAB, d’acord amb el que consta en el document CA 2/05-2009.
I.2.2. Comissió Econòmica
Acord 6/2009, de 5 de maig, pel qual s’acorda aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB
del quart trimestre de 2008, d’acord amb el que consta en el document CE 03/05-2009.
Acord 7/2009, de 5 de maig, pel qual s’informa favorablement al Ple del Consell Social sobre la següent
proposta d’acord:
Aprovar, la modificació de l’acord pres en el Ple de 7 d’octubre de 2005 en relació a la cessió d’ús 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 72.421 m2 a 57.545 m2, en no ser necessàries una part de la
finca registral número 18.029 i una part de la 44.336 inicialment incloses en l’acord de cessió.
I.3. Consell de Govern
Acord 13/2009, de 28 de maig, pel qual va quedar informat del projecte de Pressupost de la UAB per a l'any
2009 i s’acorda obrir un termini de 15 dies per tal que els membres del Consell de Govern presentin, si ho
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consideren convenient, aclariments i suggeriments complementaris a la proposta de Pressupost de la UAB
esmentada.
Acord 14/2009, de 28 de maig, pel qual s’acorda obrir un termini de 15 dies per tal que els membres del
Consell de Govern presentin, si ho consideren convenient, comentaris i suggeriments a la proposta de creació
de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics.
Acord 15/2009, de 28 de maig, pel qual s’acorda obrir un termini de 15 dies per tal que els membres del
Consell de Govern presentin, si ho consideren convenient, comentaris i suggeriments a la proposta de
modificació de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB.
Acord 16/2009, de 28 de maig, pel qual s’acorda obrir un termini de 15 dies per tal que les facultats,
escoles, departaments, instituts universitaris d'investigació i personal acadèmic afectats presentin, si ho
consideren convenient, al·legacions a la proposta de creació dels Departaments següents:
-

Departament
Departament
Departament
Departament

de
de
de
de

Comunicació Audiovisual i Publicitat I
Comunicació Audiovisual i Publicitat II
Mitjans, Comunicació i Cultura
Periodisme i de Ciències de la Comunicació

Acord 17/2009, de 28 de maig, pel qual s’acorda obrir un termini de 15 dies per tal que les facultats,
escoles, departaments, instituts universitaris d'investigació i personal acadèmic afectats presentin, si ho
consideren convenient, al·legacions a la proposta de creació del Departament d'Infermeria.
Acord 18/2009, de 28 de maig, pel qual s’acorda:
1. Aprovar la proposta de creació de títols de grau i adscripció a centres, que tot seguit es transcriu:
Creació de títols de grau i adscripció a centres
Subcomissi
ó de Grau

Comissió
d'Afers
Acadèmics

Ciències ambientals

05-05-09

05-05-09

Facultat de Ciències

Estadística aplicada

05-05-09

05-05-09

Facultat de Ciències

Nanociència i
nanotecnología

05-05-09

05-05-09

Facultat de Ciències

31-03-09

Escola Universitària
d'Informàtica "Tomàs
Cerdà"

05-05-09

Facultat de Veterinària

Títol de Grau

Informàtica i serveis

Veterinària

2.

05-05-09

Centre d'Adscripció

Observacions

Títol anterior: Informàtica,
serveis i multimèdia

Elevar la proposta al Consell Social per a la seva aprovació.

Acord 19/2009, de 28 de maig, pel qual s’acorda aprovar la creació de títols de màster i diplomatures de
postgrau propis, que tot seguit es transcriu:
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Títols de màster i diplomatures de postgrau propis

Acord 20/2009, de 28 de maig, pel qual s’acorda aprovar el canvi de denominació del títol de Màster
Universitari en Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, per la denominació de Màster
Universitari en Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i
ensenyaments d'idiomes.
Acord 21/2009, de 28 de maig, pel qual s’acorda:
1.
2.

Aprovar l'adscripció d'EINA, Centre Universitari de Disseny i Art a la UAB, com a escola adscrita.
Elevar aquest acord al Consell Social.

Acord 22/2009, de 28 de maig, pel qual s’acorda:
1.
2.

Aprovar el canvi de denominació de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials de Manresa, per la d'Escola
Universitària de Ciències Socials.
Elevar aquest acord al Consell Social.

Acord 23/2009, de 28 de maig, pel qual s’elegeixen els membres de la Comissió de Reclamacions, que tot
seguit s'indiquen:
Titulars:
Joan Botella Corral
Jordi Barbé García
M. Teresa Espinal Farré
Joaquim Ferret Jacas
Josep M. Lluch López
Inés Macho Stadler
Ferran Ferrer Julià
Suplents:
Manuel Gerpe Landín
Emilio Luque Fadón
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Acord 24/2009, de 28 de maig, pel qual s’acorda informar favorablement del canvi d'adscripció de l'àrea de
coneixement de Cirurgia a l'àrea de coneixement d'Urologia, del professor Juan Morote Robles.
Acord 25/2009, de 28 de maig, pel qual s’acorda:
1.
2.

Aprovar la cessió d'ús dels espais de la primera planta de la Torre "Vila Puig", a l'Associació d'Amics de la
UAB, per un termini de dos anys, prorrogable per períodes iguals successius, fins al límit legal establert.
Elevar aquest acord al Consell Social.

Acord 26/2009, de 28 de maig, pel qual s’acorda:
1.
2.
3.

Aprovar la participació de la UAB en la Asociación Estatal de Programas Universitarios para Mayores
(AEPUM).
Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè realitzi els actes que siguin necessaris i formalitzi els
documents que siguin pertinents per tal de fer efectiu el que disposa aquest acord.
Elevar la proposta al Consell Social.

Acord 27/2009, de 28 de maig, pel qual s’acorda:
1.
2.
3.

Aprovar la participació de la UAB en la Red Universitaria de Estudios de Posgrado y Educación Permanente
(RUEPEP).
Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè realitzi els actes que siguin necessaris i formalitzi els
documents que siguin pertinents per tal de fer efectiu el que disposa aquest acord.
Elevar la proposta al Consell Social.

Acord 28/2009, de 28 de maig, pel qual s’acorda designar la rectora, Ana Ripoll Aracil, patrona de la
Fundació Empresa i Ciència, en substitució del doctor Lluís Ferrer Caubet.
Acord 29/2009, de 28 de maig, pel qual s’acorda la modificació de la composició de la Comissió de
Seguiment de l'Agenda 21, que tot seguit es transcriu:
Modificació de la composició de la Comissió de Seguiment de l’Agenda 21
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I.4. Comissions del Consell de Govern
I.4.1. Comissió d’Afers Acadèmics
Acord 37 /2009, de 5 de maig, pel qual s’Informa favorablement:
Primer.- La creació de les titulacions següents:
-

Graduat/Graduada
Graduat/Graduada
Graduat/Graduada
Graduat/Graudada

en
en
en
en

Ciències Ambientals
Veterinària
Estadística Aplicada
Nanociència i Nanotecnologia

Segon.- L’adscripció de titulacions als centres següents:
-

La
La
La
La

titulació
titulació
titulació
titulació

de
de
de
de

Graduat/Graduada
Graduat/Graduada
Graduat/Graduada
Graudat/Graduada

en
en
en
en

Ciències Ambientals s’adscriu a la Facultat de Ciències
Veterinària s’adscriu a la Facultat de Veterinària
Estadística Aplicada s’adscriu a la Facultat de Ciències
Nanociència i Nanotecnologia s’adscriu a la Facultat de Ciències

Tercer.- Elevar aquesta proposta al Consell de Govern per a la seva aprovació, si escau.
Acord 38 /2009, de 5 de maig, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la memòria i el pla
d’estudis dels estudis de grau següents:
-

Graduat/Graduada en Administració i Direcció d’Empreses
Graduat/Graduada en Economia
Graduat/Graduada en Química

Acord 39 /2009, de 5 de maig, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la concessió de
premis extraordinaris de doctorat, que tot seguit es transcriu:
Relació de premis extraordinaris de doctorat

CURS

Programa de
Doctorat/Departament

NOM DELS DOCTORS

2004-2005

PD FILOLOGIA ESPANYOLA

José Ramón López García

FILOLOGIA ESPANYOLA

2004-2005

PD TEORIA DE LA LITERATURA I
LITERATURA COMPARADA

Isabel Clúa Ginés

FILOLOGIA ESPANYOLA

2005-2006

PD FILOLOGIA ESPANYOLA

Rebeca Martín López

FILOLOGIA ESPANYOLA

2005-2006

PD TEORIA DE LA LITERATURA I
LITERATURA COMPARADA

Enrique Encabo Fernández

FILOLOGIA ESPANYOLA

2006-2007

PD FILOLOGIA ESPANYOLA

Cristina Buenafuentes de la Mata

FILOLOGIA ESPANYOLA

2006-2007

PD TEORIA DE LA LITERATURA I
LITERATURA COMPARADA

Francisco de Paula Esteve Mestre

FILOLOGIA ESPANYOLA

2006-2007

PD CIÈNCIA COGNITIVA I LLENGUATGE

Ángel Jesús Gallego Bartolomé

FILOLOGIA ESPANYOLA

2007-2008

PD FILOLOGIA ESPANYOLA

Xavier Tubau Moreu

FILOLOGIA ESPANYOLA

2007-2008

PD TEORIA DE LA LITERATURA I
LITERATURA COMPARADA

Iveta Calahorra Martinez

ENGINYERIA ELCTRÒNICA

2004-2005

PD ENGINYERIA ELECTRÒNICA

Francisco Javier Blasco Jiménez

GENÈTICA I MICROBIOLOGIA

2005-2006

PD BIOTECNOLOGIA

Jordi Espadaler Mazo

GENÈTICA I MICROBIOLOGIA

2005-2006

PD BIOTECNOLOGIA

Irantzu Pallarès Goitiz

DEPARTAMENT
FILOLOGIA ESPANYOLA

Acord 40 /2009, de 5 de maig, pel qual s’aprova el reconeixement de crèdits de cicles formatius de grau
superior als estudis conduents a títols oficial de grau, que tot seguit es transcriu:
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Reconeixement de crèdits de cicle formatius de grau superior als graus
Plans d’estudis que s’implantaran el curs 2009/2010
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Reconeixement de crèdits de cicle formatius de grau superior
Plans d’estudis que s’implantaran el curs 2010/2011
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I.4.1.1. Subcomissió de Grau
Acord 5 /2009, de 5 de maig, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, l’anul·lació de les
incompatibilitats dels plans d’estudis de Fisioteràpia, Infermeria i Teràpia Ocupacional.
Acord 6 /2009, de 5 de maig, pel qual s’ informa favorablement:
Primer.- La creació de les titulacions següents:
-

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

en
en
en
en

Ciències Ambientals
Veterinària
Estadística Aplicada
Nanociència i Nanotecnologia
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Segon.- L’adscripció de titulacions als centres següents:
-

La
La
La
La

titulació
titulació
titulació
titulació

de
de
de
de

Graduat/Graduada
Graduat/Graduada
Graduat/Graduada
Graudat/Graduada

en
en
en
en

Ciències Ambientals s’adscriu a la Facultat de Ciències
Veterinària s’adscriu a la Facultat de Veterinària
Estadística Aplicada s’adscriu a la Facultat de Ciències
Nanociència i Nanotecnologia s’adscriu a la Facultat de Ciències

Tercer.- Elevar aquesta proposta a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva aprovació, si escau.
Acord 7 /2009, de 5 de maig, pel qual s’informa favorablement la memòria i el pla d’estudis dels
ensenyaments conduents al títol de grau següents, i s’eleven a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva
aprovació, si escau:
-

Graduat/Graduada en Administració i Direcció d’Empreses
Graduat/Graduada en Economia
Graduat/Graduada en Química

Acord 8 /2009, de 5 de maig, pel qual s’aprova l’oferta d’assignatures d’universitat per al curs acadèmic
2009-2010, que tot seguit es transcriu:
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I.4.1.2. Subcomissió de Postgrau
Acord 28/2009, de 19 de maig, pel qual s’informa favorablement les modificacions de denominacions de
màsters universitaris, i s’eleva a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva aprovació.
Acord 29/2009, de 19 de maig, pel qual s’informa favorablement les propostes de màsters universitaris
nous per a iniciar-se en el curs acadèmic 2010-2011, i s’eleva a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva
aprovació, si escau.
Acord 30/2009, de 19 de maig, 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, si escau:
-

Recerca en Psicologia de l’Esport
Nanotecnologia

Acord 31/2009, de 19 de maig, pel qual s’accepta incloure en el pla docent d'uns professors la docència de
la Diplomatura de Postgrau en “Matemàtiques per a ensenyants”, en el Màster en “Matemàtiques per als
instruments financers”, i en el Màster en “Formació Inicial del Professorat de Secundària”.
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Acord 32/2009, de 19 de maig, pel qual s’aprova els estudis de doctorat següents, i el seu contingut:
-

Cirurgia
Farmacologia
Pediatria, obstetrícia i ginecologia, medicina preventiva i salut pública.
Psiquiatria

Acord 33/2009, de 19 de maig, 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, si escau:

-

“Neurologia pediàtrica”
“Infermeria gerontològica i geriàtrica”
“Osteopatia estructural”
“Creació de videojocs”
“Enginyeria de seguretat integral contra incendis (MESI)”
“Psiquiatria i clínica psicològica”

Acord 34/2009, de 19 de maig, pel qual s’informa favorablement la creació de títols de diplomatures de
postgrau següents, i s’eleva a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva aprovació:

-

“Cures intensives infermeres al malalt crític neonatal i pediàtric”
“Actualitzacions de teràpia ocupacional en pediatria: al “Fer” del nen”
“Il·lustració creativa i tecnologies de la comunicació visual”
“Cures de ferides cròniques: abordatge integral”
“Llengua, cultura i comunicació digital”
“Psiquiatria i clínica psicològica”

Acord 35/2009, de 19 de maig, 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:

-

“Neurologia pediàtrica”
“Infermeria gerontològica i geriàtrica”
“Osteopatia estructural”
“Creació de videojocs”
“Enginyeria de seguretat integral contra incendis (MESI)”
“Psiquiatria i clínica psicològica”

Acord 36/2009, de 19 de maig, pel qual s’aprova el pla d’estudis de la diplomatura de postgrau de nova
creació següents, i s’eleva a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva ratificació:

-

“Cures intensives infermeres al malalt crític neonatal i pediàtric”
“Actualitzacions de teràpia ocupacional en pediatria: al “Fer” del nen”
“Il·lustració creativa i tecnologies de la comunicació visual”
“Cures de ferides cròniques: abordatge integral”
“Llengua, cultura i comunicació digital”
“Psiquiatria i clínica psicològica”

Acord 37/2009, de 19 de maig, 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:

-

“Osteopatia”
“Llibres i literatura infantil i juvenil”
“Màster Internacional en psicobiologia i neurociència”
“Escriptura per a la televisió i el cinema”
“Tecnologies de la informació geogràfica”
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Acord 38/2009, de 19 de maig, 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:

-

“Fisioteràpia en pediatria”
“Fisioteràpia del tòrax”
“Fiscalitat”
“Grafisme informatiu i documental”
“Desenvolupament psicomotor de 0 a 8 anys”
“Orientació i estratègies per al debat educatiu”
“Educació musical”
“Actualització en diagnòstics i terapèutiques de les malalties més prevalents a la comunitat”
“Fisioteràpia de l’esport”

Acord 39/2009, de 19 de maig, pel qual es dóna el vistiplau a les noves creacions de cursos
d’especialització.
Acord 40/2009, de 19 de maig, pel qual s’informa favorablement la convocatòria d’ajuts per a fomentar la
internacionalització dels tribunals de tesis doctorals per a l’any 2009, i s’eleva a la Comissió d’Afers Acadèmics
per a la seva aprovació, si escau.
Acord 41/2009, de 19 de maig, pel qual s’informa favorablement dels criteris d’accés als estudis de doctorat
de les persones que estiguin en possessió d’un títol d’especialista en Ciències de la Salut, i s’eleva a la Comissió
d’Afers Acadèmics per a la seva aprovació, si escau.
Acord 42/2009, de 19 de maig, pel qual s’autoritza:
Primer.- Que els títols del Màster en “Medicina i infermeria naturista” incloguin la col·laboració del Col·legi
Oficial de Metges de Barcelona i del Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona.
Segon.- Que els títols del Màster en“Làser i fototeràpia en patologia dermatoestètica” incloguin la col·laboració
del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.
Acord 43/2009, de 19 de maig, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la modificació dels
plans d’estudis dels títols propis següents adaptats a l’EEES:

-

“Màster en Tipografia avançada”
“Màster internacional en Dret de Família”
“Màster en Dret civil i familiar”
“Màster en Medicina Naturista”
“Màster en Infermeria Naturista”
“Màster en Làser i fototeràpia en Patologia Dermatoestètica”
“Diploma de Postgrau en Periodisme local, comarcal i social”

I.4.2. Comissió d’Afers d’Estudiants
Acord 1/2009, de 15 de maig, pel qual s’acorda aprovar la convocatòria general d'ajuts de col·laboració amb
la UAB, per al curs 2009-2010, que tot seguit es transcriu:
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Acord 2/2009, de 15 de maig, pel qual s’acorda ratificar la convocatòria Beques “Pere Menal” per a
estudiants de grau/llicenciatura de Matemàtiques, curs 2009-2010, que tot seguit es transcriu:
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Acord 3/2009, de 15 de maig, pel qual s’acorda ratificar la convocatòria Beques de matrícula per als estudis
de graduat superior en Estudis Internacionals i Interculturals, curs 2008-2009, que tot seguit es transcriu:
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Acord 4/2009, de 15 de maig, pel qual s’acorda ratificar la convocatòria Beques per a cursos intensius al
Servei de Llengües de la UAB, juliol de 2009, que tot seguit es transcriu:
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I.4.3. Comissió d’Economia i d’Organització
Acord 1/2009, de 20 de maig, pel qual s’acorda aprovar les modificacions de crèdit corresponents al darrer
trimestre de 2008 a 31 de desembre, que tot seguit es transcriu:
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I.4.4. Comissió de Personal Acadèmic
Acord 11 /2009, de 7 de maig, 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
Convocatòria de Concursos de places de professorat (Campus)
Plaça
1
2
1
5
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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

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

Àrea
Filologia Francesa
Geometria i Topologia
Bioquímica i Biologia Molecular
Organització d’Empreses
Economia Aplicada
Història Contemporània
Literatura Espanyola
Geografia Física
Geografia Humana
Pedagogia Aplicada
Dret del Treball i de la Seguretat Social
Traducció i Interpretació
Lingüística Indoeuropea
Ciències i Tècniques Historiogràfiques
Fisiologia
Tecnologia Electrònica
Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic

A1/025
Catedràtic d’Universitat
1
Filologia Francesa
Filologia Francesa i Romànica
Lingüística Francesa: Norma i Sistema.

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
JULIO MURILLO PUYAL
CU Emèrit
JOAN GÓMEZ PALLARÉS
CU

(Filologia Francesa) UAB
(Filologia Llatina) UAB

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
MERCEDES TRICÀS PRECKLER
CU
(Traducció i Interpretació) U. Pompeu Fabra
FIDEL CORCUERA MANSO
CU
(Filologia Francesa) U. de Saragossa

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

B2/026
Professor Titular d’Universitat
2
Geometria i Topologia
Matemàtiques
Geometria i Topologia

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
JAUME AGUADÉ BOVER
CU
JOAN PORTI PIQUÉ
CU

(Geometria i Topologia) UAB
(Geometria i Topologia) UAB

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
CARLES CURRÀS BOSCH
CU
(Geometria i Topologia) UAB
IGNASI MUNDET RIERA
TU
(Geometria i Topologia) UAB
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B3/028
Professor Titular d’Universitat
1
Bioquímica i Biologia Molecular
Bioquímica i Biologia Molecular
Bioquímica i Biologia Molecular. Enginyeria Genètica Molecular.

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
ENRIQUE QUEROL MURILLO
CU
XAVIER PARÉS CASASAMPERA
CU

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

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
JOSEP ANTONI BIOSCA VAQUÉ
TU
(Bioquímica i Biologia Molecular) UAB
IMMACULADA PONTE MARULL
TU
(Bioquímica i Biologia Molecular) UAB
Referència del Concurs:
Cos al qual pertany la plaça:
N. de places:
Àrea de coneixement:
Departament:
Perfil:

B4/029
Professor Titular d’Universitat
4
Organització d’Empreses
Economia de l’Empresa
Una plaça: Organització i Mètodes de Treball. Creació d’empreses de base tecnològica.

Altra plaça: Creació d’Empreses
Altra plaça: Direcció estratègica i Política d’empresa
Altra plaça: Economia de l’Empresa. Incentius.

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
EMILI GRIFELL TATJÉ
CU
PERE ORTIN ANGEL
TU

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

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
ALEX RIALP CRIADO
TU
(Organització d’Empreses) UAB
MIQUEL ANGEL GARCIA CESTONA
TU
(Organització d’Empreses) UAB
Referència del Concurs:
Cos al qual pertany la plaça:
N. de places:
Àrea de coneixement:
Departament:
Perfil:

B5/033
Professor Titular d’Universitat
1
Economia Aplicada
Economia Aplicada
Economia Aplicada

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
JOAN CALS GÜELL
CU
MIQUEL-ÀNGEL LÓPEZ-GARCIA
CU

(Economia Aplicada) UAB
(Economia Aplicada) UAB

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
ALBERT RECIO ANDREU
TU
(Economia Aplicada) UAB
ISABEL BUSOM PIQUER
TU
(Economia Aplicada) UAB
Referència del Concurs:
Cos al qual pertany la plaça:
N. de places:
Àrea de coneixement:
Departament:
Perfil:

B6/034
Professor Titular d’Universitat
1
Història Contemporània
Història Moderna i Contemporània
Història Contemporània
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COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
PERE GABRIEL SIRVENT
CU
FRANCISCO MORENTE VALERO
TU

(Hª Contemporània) UAB
(Hª Contemporània) UAB

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
MANEL LLADANOSA VALL-LLEBRERA
CU
(Hª Contemporània) U. Lleida
SUSANA TAVERA GARCIA
CU
(Hª Contemporània) U. Barcelona
Referència del Concurs:
Cos al qual pertany la plaça:
N. de places:
Àrea de coneixement:
Departament:
Perfil:
XIX.

B7/035
Professor Titular d’Universitat
1
Literatura Espanyola
Filologia Espanyola
Literatura Hispanoamericana: de la Literatura Prehispànica al Segle

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
CARME RIERA GUILERA
CU
HELENA USANDIZAGA LLEONART
TU

(Literatura Espanyola) UAB
(Literatura Espanyola) UAB

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
CARMEN SIMÓN PALMER
IC
(Literatura Espanyola) Inst. Lengua Lit y Antro. CSIC
RAFAEL BELTRAN LLAVADOR
CU
(Literatura Espanyola) U. de Valencia

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

B8/036
Professor Titular d’Universitat
2
Geografia Física
Geografia
Una plaça: Geografia Física Aplicada
Altra plaça: Dinàmiques territorials i del paisatge.

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
GEMMA CÀNOVES VALIENTE
CU
MARIA DOLORS GARCIA RAMON
CU

(Anàlisi Geogràfica Regional) UAB
(Anàlisi Geogràfica Regional) UAB

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
EMMA PÉREZ CHACÓN ESPINO
CU
(Geografia Física) U. Palmas Gran Canaria
PURIFICACIÓN RUIZ FLAÑO
TU
(Geografia Física) U. de Valladolid
Referència del Concurs:
Cos al qual pertany la plaça:
N. de places:
Àrea de coneixement:
Departament:
Perfil:

B9/038
Professor Titular d’Universitat
1
Geografia Humana
Geografia
Geografia Humana Aplicada

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
MARIA DOLORS GARCIA RAMON
CU
GEMMA CÀNOVES VALIENTE
CU

(Anàlisi Geogràfica Regional) UAB
(Anàlisi Geogràfica Regional) UAB

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
JOANA MARIA SEGUI PONS
CU
(Geografia Humana) U. Illes Balears
JAVIER GUTIÉRREZ PUEBLA
CU
(Geografia Física) U. Complutense
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B10/039
Professor Titular d’Universitat
1
Didàctica i Organització Escolar
Pedagogia Aplicada
Tecnologia Educativa

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
PERE MARQUÉS GRAELLS
TU
CARME ARMENGOL ASPARÓ
CU

(Didàctica i O.E.) UAB
(Didàctica i O.E.) UAB

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
BEGOÑA GROS SALVAT
TU
(Teoria i Història de l’Educació) U. de Barcelona
ANTONIO SÁNCHEZ ASÍN
TU
(Mètodes d’Investigació i D.E.) U de Barcelona
Referència del Concurs:
Cos al qual pertany la plaça:
N. de places:
Àrea de coneixement:
Departament:
Perfil:

B11/040
Professor Titular d’Universitat
1
Traducció i Interpretació
Traducció i Interpretació
Traducció Audiovisual anglès-català/castellà

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
PILAR ORERO CLAVERO
TU
ALLISON BEEBY LONSDALE
TU

(Traducció i Interpretació) UAB
(Traducció i Interpretació) UAB

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
FRECERIC CHAUME VARELA
TU
(Traducció i Interpretació) UAB
JAUME SOLÀ PUJOLS
TU
(Filologia Catalana) UAB
Referència del Concurs:
Cos al qual pertany la plaça:
N. de places:
Àrea de coneixement:
Departament:
Perfil:

B12/041
Professor Titular d’Universitat
1
Lingüística Indoeuropea
Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana
Lingüística Indoeuropea

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
IGNASI XAVIER ADIEGO LAJARA
TU
EUGENIO RAMON LUJÁN MARTINEZ
TU

(Lingüística Indoeuropea) U. de Barcelona
(Lingüística Indoeuropea) U. Complutense

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
JORDI CORS MEYA
TU
(Filologia Grega) UAB
CARLOS VARIAS GARCIA
TU
(Filologia Grega) UAB
Referència del Concurs:
Cos al qual pertany la plaça:
N. de places:
Àrea de coneixement:
Departament:
Perfil:

B13/042
Professor Titular d’Universitat
1
Tecnologia Electrònica
Enginyeria Electrònica
Circuits Integrats Analògics; Micro i nanosistemes (MEMS/NEMS)

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
JAUME ESTEVE TINTÓ
JOAN BAUSELLS ROIGÉ

PI
PI

(Tecnologia Electrònica) CNM - CSIC
(Tecnologia Electrònica) CNM - CSIC
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Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
NÚRIA BARNIOL BEUMALA
GABRIEL ABADAL BERINI

CU
TU

(Electrònica) UAB
(Electrònica) UAB

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

B14/043
Professor Titular d’Universitat
1
Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic
Psicologia Clínica i de la Salut
Personalitat, Avaluació Tractament Psicològic

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
JORDI OBIOLS LLANDRICH
CRISTINA CAMBRA VERGES

CU
TU

(Personalitat, Ava. I Tract. Psic.) UAB
(Psicologia Evolutiva i de l’Educ.) UAB

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
LOURDES EZPELETA ASCASO
OLGA SOLER VILAGELIU

CU
TU

(Personalitat, Ava. I Tract. Psic.) UAB
(Psicologia Bàsica) UAB

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

B1/191
Professor Titular d’Universitat
1
Organització d’Empreses
Economia de l’Empresa
Recursos Humans

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
EMILI GRIFELL TATJÉ
PERE ORTIN ANGEL

CU
TU

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

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
ALEX RIALP CRIADO
MIQUEL ANGEL GARCIA CESTONA

TU
TU

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

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

B2/192
Professor Titular d’Universitat
1
Dret del Treball i de la Seguretat Social
Dret Públic i Ciències Històrico-Jurídiques
Dret del Treball i de la Seguretat Social

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
JUAN LÓPEZ GANDIA
LLUÍS CAMPS RUIZ

CU
CU

(Dret del Treball i de la SS) U. de València
(Dret del Treball i de la SS) U. de València

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
CARMEN TORT-MARTORELL LLABRÉS
MIGUEL GARDEÑES SANTIAGO

TU
TU

(Dret Romà) UAB
(Dret Internacional Privat) UAB
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Referència del Concurs:
B3/193
Cos al qual pertany la plaça:
Professor Titular d’Universitat
N. de places:
1
Àrea de coneixement:
Ciències i Tècniques Historiogràfiques
Departament:
Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana
Perfil:
Paleografia
COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
JESÚS ALTURO PERUCHO
CARMEN DEL CAMINO MARTÍNEZ

CU
CU

(Ciències i T.H.) UAB
(Ciències i T.H.) U. de Sevilla

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
ELENA ESPERANZA RODRIGUEZ DÍAZ
JOSÉ MIGUEL LÓPEZ VILLALBA

TU
TU

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

(Ciències i T.H.) U. de Huelva
(Ciències i T.H.) UNED

B4/194
Professor Titular d’Universitat
1
Fisiologia
Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia
Fisiologia

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
ISABEL MARTIN FONTELLÉS
ARCADIO GUAL SALA

CU
CU

(Farmacologia) U. Rey Juan Carlos
(Fisiologia) U. de Barcelona

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
LLUÍS TORT BARDOLET
ANTONIO ARMARIO GARCIA

CU
CU

(Fisiologia) UAB
(Fisiologia) UAB

Acord 12 /2009, de 7 de maig, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la convocatòria de
concursos de Personal Acadèmic Permanent i temporal (associats i lectors), que tot seguit es transcriu:
Convocatòria de Concursos de Personal Acadèmic Permanent
Agregats
Plaça

Àrea

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Química Inorgànica
Química Orgànica
Física Aplicada
Física Teòrica
Ciència de Materials i Enginyeria Metal·lúrigca
Cristal·lografia i Mineralogia
Microbiologia
Economia Aplicada
Didàctica de la Matemàtica
Llengua Espanyola
Filologia Alemanya
Geografia Física
Història de l’Art
Història Antiga
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AL/09/191
Agregat
1
Química Inorgànica
Química
Química Inorgànica. Química General.

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
VIRTUDES MORENO MARTÍNEZ
CU
AMPARO CAUBET MARÍN
TU

(Química Inorgànica) U. Barcelona
(Química Inorgànica) U. Barcelona

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
JOAN SUADES ORTUÑO
CU
(Química Inorgànica)
TERESA FLOR PUJADES
TU
(Química Inorgànica)
Referència del Concurs:
Cos al qual pertany la plaça:
N. de places:
Àrea de coneixement:
Departament:
Perfil:

AL/09/192
Agregat
1
Química Orgànica
Química
Química Orgànica.

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
ROBERTO SANZ DÍEZ
TU
MARTA PLANAS GRABULEDA
TU

(Química Orgànica)
(Química Orgànica)

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
CARLES JAIME CARDIEL
CU
(Química Orgànica)
ROSER PLEIXATS ROVIRA
CU
(Química Orgànica)
Referència del Concurs:
Cos al qual pertany la plaça:
N. de places:
Àrea de coneixement:
Departament:
Perfil:

UAB
UAB

U. Burgos
U. Girona
UAB
UAB

AL/09/193
Agregat
1
Física Aplicada
Física
Electromagnetisme

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
FERNANDO LÓPEZ AGUILAR
CU
JOAN COSTA QUINTANA
CU

(Física Aplicada)
(Física Aplicada)

UAB
UAB

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
TERESA PUIG MOLINA
IC
(Física Matèria Condensada)
ANNA ROIG SERRA
IC
(Física Matèria Condensada)
Referència del Concurs:
Cos al qual pertany la plaça:
N. de places:
Àrea de coneixement:
Departament:
Perfil:

ICMAB - CSIC
ICMAB - CSIC

AL/09/194
Agregat
1
Física Teòrica
Física
Física Nuclear de Partícules.

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
ANTONIO MIGUEL PINEDA RUIZ
AGR
ANTONIO MENDEZ VILASECA
CU

(Física Teòrica)
(Física Teòrica)

UAB
UAB
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Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
ENRIC VERDAGUER OMS
CU
(Física Teòrica)
JAUME GARRIGA TORRES
CU
(Física Teòrica)
Referència del Concurs:
Cos al qual pertany la plaça:
N. de places:
Àrea de coneixement:
Departament:
Perfil:

U. Barcelona
U. Barcelona

AL/09/195
Agregat
1
Ciència de Materials i Enginyeria Metal·lúrgica
Física
Obtenció i preparació de materials.

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
MARIA TERESA MORA AZNAR
CU
JAVIER RODRÍGUEZ VIEJO
TU

(Física Aplicada)
(Física Aplicada)

UAB
UAB

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
Mª ROSA PALACÍN PEIRÓ
CT
(Química Inorgànica) ICMAB - CSIC
CONCEPCIÓN DOMINGO PASCUAL
CT
(Química Inorgànica) ICMAB - CSIC
Referència del Concurs:
Cos al qual pertany la plaça:
N. de places:
Àrea de coneixement:
Departament:
Perfil:

AL/09/196
Agregat
1
Cristal·lografia i Mineralogia
Geologia
Jaciments minerals

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
JOSÉ LUIS BRIANSÓ PENALVA
CU
EUGÈNIA ESTOP GRAELLS
CU

(Cristal·lografia i Mine.)-UAB
(Cristal·lografia i Mine.)-UAB

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
MANUEL VALIENTE MALMAGRO
CU
(Química Analítica)-UAB
FCO. JOSÉ MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
CU
(Petrologia i Geoquímica)-UAB
Referència del Concurs:
Cos al qual pertany la plaça:
N. de places:
Àrea de coneixement:
Departament:
Perfil:

AL/09/197
Agregat
1
Microbiologia
Genètica i Microbiologia
Microbiologia, Biotecnologia Microbiana

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
MARINA LUQUIN FERNÁNDEZ
TU
NÚRIA GAJU RICART
TU

(Microbiologia)
(Microbiologia)

UAB
UAB

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
ALBERT JORDAN VALLÈS
CT
(Bioquímica i Biologia Molecular) IBMB - CSIC
ROSER FISA SALADRIGAS
TU
(Parasitologia )
U. de Barcelona

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

AL/09/198
Agregat
1
Economia Aplicada
Economia Aplicada
Economia Aplicada
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COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
ANNA MATAS PRAT
CU
JOSEP OLIVER ALONSO
CU

(Economia Aplicada)
(Economia Aplicada)

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
JOAN PASCUAL ROCABERT
TU
(Economia Aplicada)
IVAN MUÑIZ OLIVERA
TU
(Economia Aplicada)
Referència del Concurs:
Cos al qual pertany la plaça:
N. de places:
Àrea de coneixement:
Departament:
Perfil:

UAB
UAB
UAB
UAB

AL/09/199
Agregat
1
Didàctica de la Matemàtica
Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals
Didàctica de les Matemàtiques a l’Educació Infantil

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
ANGEL ALSINA PASTELLS
AGR
VICENS FONT MOLL
TU

(Didàctica de la Matemàtica) U. Girona
(Didàctica de la Matemàtica) U. Barcelona

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
NURIA PLANAS RAIG
AGR
(Didàctica de la Matemàtica)
JOSEP MARIA FORTUNY AYMEMI
CU
(Didàctica de la Matemàtica)
Referència del Concurs:
Cos al qual pertany la plaça:
N. de places:
Àrea de coneixement:
Departament:
Perfil:

AL/09/200
Agregat
1
Llengua Espanyola
Filologia Espanyola
Llengua Espanyola I

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
SANTIAGO ALCOBA RUEDA
CU
JOSÉ MANUEL BLECUA PERDICES
CU

(Llengua Espanyola)
(Llengua Espanyola)

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
MARIA BARGALLÓ ESCRIVÀ
TU
(Llengua Espanyola)
M. MAR CAMPOS SOUTO
TU
(Llengua Espanyola)
Referència del Concurs:
Cos al qual pertany la plaça:
N. de places:
Àrea de coneixement:
Departament:
Perfil:

UAB
UAB

UAB
UAB
U. Rovira Virgili
U. Santiago Compostela

AL/09/201
Agregat
1
Filologia Alemanya
Filologia Anglesa i Germanística
Filologia Alemanya

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
ANNA ROSSELLL IBERN
TU
JORDI JANÉ CARBÓ
CU

(Filologia Alemanya) UAB
(Filologia Alemanya) U. Rovira i Virgili

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
PILAR ESTELRICH ARCE
TU
(Filologia Alemanya) U. Pompeu Fabra
MACIÀ RIUTORT RIUTORT
TU
(Filologia Alemanya) U. Rovira i Virgili
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Referència del Concurs:
Cos al qual pertany la plaça:
N. de places:
Àrea de coneixement:
Departament:
Perfil:
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AL/09/202
Agregat
1
Geografia Física
Geografia
Geografia Física

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
DAVID SAURÍ PUJOL
CU
XAVIER PONS FERNÁNDEZ
CU

(Geografia Humana) UAB
(Geografia Humana) UAB

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
MARIA ASUNCIÓN PADILLA BLANCO
TU
(Geografia Física)
PURIFICACIÓN RUIZ FLAÑO
TU
(Geografia Física)
Referència del Concurs:
Cos al qual pertany la plaça:
N. de places:
Àrea de coneixement:
Departament:
Perfil:

AL/09/203
Agregat
1
Història de l’Art
Art i Musicologia
Història de l’Art Medieval

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
M. CARMEN GÓMEZ MUNTANÉ
CU
JORDI CERDÀ SUBIRACHS
TU

(Música)
UAB
(Filologia Romànica) UAB

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
DULCE OCÓN ALONSO
CU
(Hª de l’Art)
ROCIO SÁNCHEZ AMEIJEIRAS
TU
(Hª de l’Art)
Referència del Concurs:
Cos al qual pertany la plaça:
N. de places:
Àrea de coneixement:
Departament:
Perfil:

U. Alacant
U. Valladolid

U. del Pais Basc
U. Santiago de Compostela

AL/09/204
Agregat
1
Història Antiga
Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana
Història de la Hispania Romana

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
ALBERTO PRIETO ARCINIEGA
CU
ORIOL OLESTI VILA
TU

(Història Antiga)
(Història Antiga)

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
MARIA LUISA SÁNCHEZ LEÓN
CU
(Història Antiga)
JOQUÍN MUÑIZ COELLO
TU
(Història Antiga)

UAB
UAB
U. Illes Balears
U. Huelva

Resolució de la UAB per la qual es convoquen places de professors associats mèdics per al curs
2009/ 2010
D’acord amb el que estableix l’article 45.1 de la Llei 1/2003 de 19 de febrer d’universitats de Catalunya, l’article
142 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovats per Decret 237/2003 de 8 d’octubre, el
Reial Decret 1558/86 de 28 de juny i els convenis signats entre la Universitat Autònoma de Barcelona, l’ICS,
l’IMAS i l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, es convoca concurs públic per a cobrir places de personal docent
contractat (professors associats mèdics) per al curs 2009/2010 que figuren com a ANNEX I a la present
Resolució, que es regirà per les següents:
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BASES DE LA CONVOCATÒRIA
D’acord amb el que estableix la legislació vigent i el Reglament per a la provisió de places de personal docent i
investigador dels cossos docents universitaris i per a la contractació de personal acadèmic permanent, temporal
i personal investigador en formació en la categoria d’ajudant, aprovat per acord del Consell de Govern de la
UAB de 30 de setembre de 2003 i modificat pels acords de 26 d’octubre de 2005, de 19 de gener de 2006 i de
7 de març de 2007 i els concerts signats entre la UAB, l’ICS, l’IMAS i l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, la
relació contractual dels professors associats mèdics és de caràcter laboral de durada temporal i llur dedicació
serà a temps parcial.
1a. REQUISITS DELS CANDIDATS







Tenir més de 16 anys.
No patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que sigui incompatible amb el
desenvolupament de les corresponents funcions.
No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les Administracions
Públiques, ni trobar-se inhabilitat per al desenvolupament de les funcions públiques.
Exercir la seva activitat professional com a facultatiu de plantilla de l’hospital o CAP respectiu, en el servei
assistencial corresponent a la plaça convocada.
En el cas de títols obtinguts a l’estranger, hauran d’estar homologats d’acord amb la normativa vigent.
Els candidats hauran d’estar en possessió d’aquests requisits en data anterior al termini de presentació de
sol·licituds.

2a. SOL·LICITUDS
Els facultatius de la plantilla corresponent a cadascun dels Hospitals concertats, que desitgin prendre part en
aquest concurs, hauran de presentar la corresponent instància (els departaments universitaris, les unitats
docents i l’Àrea de Gestió i d’Administració de Recursos Humans disposaran d’un model), acompanyada del
currículum, de la fotocòpia del DNI/NIE i de l’acreditació de la plaça assistencial que ocupa a la Institució
Sanitària corresponent.
Les instàncies es dirigiran al Sr. Rector Magnífic de la Universitat Autònoma de Barcelona a través del Registre
General de la Universitat o en la forma prevista a l’article 38 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu comú. El termini de presentació del sol·licituds serà del 12 al 29 de
maig de 2009.
3a. DESENVOLUPAMENT DELS CONCURSOS
El desenvolupament dels concursos s’ajustarà a l’establert en el Reglament per a la provisió de places de
personal docent i investigador dels cossos docents universitaris i per a la contractació de personal acadèmic
permanent, temporal i personal investigador en formació en la categoria d’ajudant i en els Concerts amb l’ICS,
l’IMAS i l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
La Comissió avaluarà als aspirants d’acord amb el barem de mèrits elaborats per la comissió mixta
corresponent, que figura en l’ANNEX III: a), b) i c), i que inclou les clàusules relacionades amb la docència,
amb la recerca i amb l’assistència.
La comissió, ha d’emetre un informe raonat en el qual ha d’acreditar els fonaments de la resolució del concurs,
ajustant-se en tot cas a la priorització i baremació dels criteris establerts.
4a. COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS
La comissió que haurà d’avaluar els concursos estarà formada per cinc membres, tres nomenats pel
departament universitari del qual depenguin les places convocades, un dels quals haurà de ser professor d’una
altra universitat i un altre haurà de pertànyer a la plantilla de l’Hospital/CAP on pertany la plaça. Els dos
restants seran nomenats per la pròpia Institució Sanitària. Tots cinc hauran de ser especialistes en alguna de
les especialitats mèdiques que constitueixen la respectiva àrea de coneixement. El President de cada comissió
serà un dels membres designats per la universitat i el Secretari un dels nomenats per l’ICS, l’IMAS i l’Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau, respectivament.
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5a. RECLAMACIONS
Contra la proposta de la comissió, els candidats podran presentar reclamació davant del Rector, en el termini
màxim de deu dies a comptar des del dia següent a aquell en el qual la comissió fa públic el resultat del
concurs.
6a. IMPLEMENTACIÓ DE MESURES DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA
A aquesta convocatòria li serà d’aplicació l’establert per acord del Consell de Govern de 21 de novembre de
1996 sobre mesures de política lingüística a la Universitat Autònoma de Barcelona i la normativa de
desenvolupament.
Els candidats seleccionats hauran de deixar constància, en el moment de la contractació, que coneixen els
continguts de l’esmentat acord i entreguen, en el seu cas, els documents acreditatius mencionats en la
normativa de desenvolupament.
7a. NORMA FINAL
La present convocatòria i tots els actes administratius que es derivin d’ella i de l’actuació de les Comissions
podran ésser impugnats en els casos i en la forma establertes per la legislació vigent.
LA RECTORA
Per delegació de signatura:
El Vicerector de Personal Acadèmic
Miquel Àngel Senar Rosell
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 7 de maig de 2009

Resolució de la UAB per la qual es convoquen places de personal docent contractat temporal
(professors associats i lectors) per al curs 2009/2010.
D’acord amb el que estableix l’article 45.1 de la Llei 1/2003 de 19 de febrer d’Universitats de Catalunya, l’article
142 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovats per Decret 237/2003 de 8 d’octubre i el
Reglament per a la provisió de places de personal docent i investigador dels cossos docents universitaris i per a
la contractació de personal acadèmic permanent, temporal i personal investigador en formació en la categoria
d’ajudant, aprovat per acord del Consell de Govern de la UAB de 30 de setembre de 2003 i modificat pels
acords de 26 d’octubre de 2005, de 19 de gener de 2006 i de 7 de març de 2007, es convoca concurs públic per
a cobrir places de personal docent contractat temporal (professors associats i lectors) per al curs 2009/2010,
que figuren com a Annex I a la present Resolució, que es regirà per les següents:
BASES DE LA CONVOCATÒRIA
1a. CARACTERÍSTIQUES DE LES PLACES
D’acord amb el que estableix la legislació vigent i el reglament per a la provisió de places de personal docent i
investigador dels cossos docents universitaris i per a la contractació de personal acadèmic permanent, temporal
i personal investigador en formació en la categoria d’ajudant, la relació contractual dels professors associats i
lectors és de caràcter laboral de duració temporal. La dedicació dels professors associats serà a temps parcial i
la dels lectors a temps complet.
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2a. REQUISITS DELS CANDIDATS
-REQUISITS DE CARÀCTER GENERAL

Tenir més de 16 anys.

No patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que sigui incompatible amb el
desenvolupament de les corresponents funcions.

No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les Administracions
Públiques, ni trobar-se inhabilitat per al desenvolupament de les funcions públiques.

En el cas de títols obtinguts a l’estranger, hauran d’estar homologats d’acord amb la normativa vigent.

Els candidats hauran d’acreditar que estan en possessió tan dels requisits generals com dels de caràcter
particular en el termini de presentació de sol·licituds.
-REQUISITS DE CARÀCTER PARTICULAR
Per als Professors Associats

Ser especialista de reconeguda competència en la matèria de la plaça que es convoca.

Exercir la seva activitat professional principal fora de l’àmbit acadèmic universitari. Aquest requisit es
considerarà satisfet quan els candidats acreditin un mínim de dos anys d’activitat laboral dels darrers
quatre, per compte d’altri o pel seu compte.
Per als Professors Lectors

Posseir el Títol de Doctor.

Disposar d’un informe favorable de l’AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) o
de l’acreditació de l’ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación) per a la
categoria de lector o ajudant doctor.
3a. SOL·LICITUDS
Totes les persones interessades en prendre part en aquests concursos, hauran de presentar la corresponent
instància (els departaments i l’Àrea de Gestió i d’Administració de Recursos Humans disposaran d’un model),
acompanyada del currículum i de la fotocòpia del DNI/NIE.
Per a les places de professor associat, s’adjuntarà l’acreditació de la seva activitat professional fora de l’àmbit
acadèmic universitari i per a les places de professor lector, la fotocòpia del títol de doctor i de l’acreditació de
l’ANECA o de l’informe favorable de l’AQU.
Les instàncies es dirigiran al Sr. Rector Magnífic de la Universitat Autònoma de Barcelona a través del Registre
General de la Universitat o en la forma prevista a l’article 38 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu comú. El termini de presentació de sol·licituds serà del 12 al 29 de
maig de 2009.
4a. DESENVOLUPAMENT DELS CONCURSOS
El desenvolupament dels concursos s’ajustarà a l’establert en el Reglament per a la provisió de places de
personal docent i investigador dels cossos docents universitaris i per a la contractació de personal acadèmic
permanent, temporal i personal investigador en formació en la categoria d’ajudant.
Concursos de Professor Lector
En les places de lector s’ha de realitzar una prova pública. El president de la comissió iniciarà l’acte de
presentació i llegirà la llista de candidats admesos al concurs. Els candidats hauran de lliurar a la comissió
el currículum per quadruplicat. En cas que en l’acte de presentació hi hagi més d’un candidat es
determinarà per sorteig l’ordre en què intervindran. Així mateix es fixarà el termini durant el qual els candidats
podran examinar la documentació presentada per la resta d’aspirants.
Abans de començar la prova, el president ha de fer públiques les decisions de la comissió que concreten els
aspectes relatius als criteris de puntuació i d’adjudicació de la plaça.
La prova consistirà en l’exposició oral dels mèrits i de l’historial acadèmic docent i investigador del candidat
al·legats en el currículum, durant un temps màxim de seixanta minuts. Seguidament, la comissió ha de debatre
amb el candidat els seus mèrits i el seu historial acadèmic i investigador durant un temps màxim de noranta
minuts.
Concursos de Professor Associat
En els concursos de professorat associat, la comissió podrà sol.licitar que els candidats presentin documentació
addicional a les dades del currículum i, si escau, la presència del candidat. La comissió, després d’haver-se
constituït, ha d’emetre informe raonat en el qual ha d’acreditar els fonaments de la resolució del concurs,
ajustant-se en tot cas a la priorització i baremació de criteris establerta per ella prèviament.
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5a. RECLAMACIONS
Contra la proposta de la comissió, els candidats podran presentar reclamació davant del Rector, en el termini
màxim de deu dies a comptar des del dia següent a aquell en el qual la comissió fa públic el resultat del
concurs.
6a. IMPLEMENTACIÓ DE MESURES DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA
A aquesta convocatòria li serà d’aplicació l’establert per acord del Consell de Govern de 21 de novembre de
1996 sobre mesures de política lingüística a la Universitat Autònoma de Barcelona i la normativa de
desenvolupament.
Els candidats seleccionats hauran de deixar constància, en el moment de la contractació, que coneixen els
continguts de l’esmentat acord i entreguen, en el seu cas, els documents acreditatius mencionats en la
normativa de desenvolupament.
7a. NORMA FINAL
La present convocatòria i tots els actes administratius que es derivin d’ella i de l’actuació de les Comissions,
podran ésser impugnats en els casos i en la forma establerts per la legislació vigent.
LA RECTORA
Per delegació de signatura:
El Vicerector de Personal Acadèmic
Miquel Àngel Senar Rosell
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 7 de maig de 2009
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Acord 13 /2009, de 7 de maig, pel qual s’aprova la resolució del programa d’Anys Sabàtics de 25 anys per al
professorat universitari de la UAB, que tot seguit es transcriu:
Resolució del programa d’any sabàtics de 25 anys per al professorat universitari de la UAB
Departament

Nom

Cat.

Matemàtiques

Jolís Giménez, Maria

0504

Química

Figueredo Galimany

0500

Química

Pons Picart, Josefina

0504

Física

Grífols Gras, Josep

0500
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Biologia Animal, Vegetal i Ecologia

Malgosa Morera, Assumpció

0504

Biologia Animal, Vegetal i Ecologia

Riba Rovira, Miquel

0504

Economia de l'Empresa

Llonch Andreu, Joan

0504

Economia Aplicada

Pascual Rocabert, Joan

0504

Comunicació Audiovisual i Publicitat

Noguero Grau, Antoni

0504

Comunicació Audiovisual i Publicitat

Prado Pico, Emili

0500

Filologia Catalana

Recasens Vives, Daniel

0500

Filologia Espanyola

Llisterri Boix, Joaquím

0504

Filologia Espanyola

Sanchez Lancis, Carlos

0504

Filologia Anglesa i Germanística

Monnickendam, Andrew

0500

Filologia Francesa i Romànica

Arques Corominas, Rosend

0504

Pedagogia Aplicada

Gairín Sallán, Joaquín

0500

Ciència Política i Dret Públic

Molins Lopez Rodó, Joaquim M.

0500

Ciència Política i Dret Públic

Subirats Humet, Joan

0500

Filosofia

Martínez Vidal, Alvar

0504

Filosofia

Vilar Roca, Gerard

0500

Traducció i Interpretació

Neunzig, Wilhelm

A3L

Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut

Balada Nicolau, Ferran

0504

Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut

Viladrich Seguez, Carme

0504

Biologia Cel.lular, Fisiologia i Immunologia

Navarro Acebes, Xavier

0500

Biologia Cel.lular, Fisiologia i Immunologia

Castellano Lopez, Bernardo

0500

Sanitat i Anatomia Animals

Ramis Salva, Antoni

0504

Psicologia Clínica i de la Salut

Ezpeleta Ascaso, Lourdes

0500

Acord 14 /2009, de 7 de maig, pel qual s’aprova la resolució del programa de Sabàtics de 10 anys per al
professorat universitari de la UAB, que tot seguit es transcriu:
Resolució del programa d’any sabàtics de 10 anys per al professorat universitari de la UAB
Departament

Nom

Cat.

Periodisme i Ciències de la Comunicació

Moragas Spà, Miquel de

0500

Ciències Morfológiques

Mirapeix Lucas, Rosa Maria

0504

Historia Moderna i Contemporània

Balcells González, Albert

0500

Filologia Espanyola

Mota Górriz, Carme de la

0504

Filologia Anglesa i Germanística

Curbet Soler, Joan

0504

Geografia

Albet Mas, Abel

0504

Geografia

Cabre Pla, Anna M.

0500

Filosofia

Adrian Escudero, Jesús

1850

Traducció i Interpretació

Ramírez Bellerin, Laureano

0504

Traducció i Interpretació

Milheiro Tanqueiro, Helena M.

1850

Traducció i Interpretació

Presas Corbella, M. Lluisa

0504

Traducció i Interpretació

Molina Martínez, Lucía

0504

Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut

Nadal Alemany, Roser

0504

Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana

Iglesias Fonseca, J. Antoni

0504

Biologia Cel.lular, Fisiologia i Immunologia

Martí Sistac, Octavi

0504

Biologia Cel.lular, Fisiologia i Immunologia

Ponsà Fontanals, Montserrat

0500
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Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes

Vilanova Arbós, Ramón

0505

Enginyeria Electrònica

Jiménez Jiménez, David

1850

Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius

Cesar Galobardes, Eduardo

0504

Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius

Heymann Pignolo, Elisa

0504

Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions

Borrell Viader, Joan

0504

Acord 15 /2009, de 7 de maig, pel qual s’aprova la resolució del programa de Suport a la formació
investigadora del professorat en vies de consolidació de la UAB, que tot seguit es transcriu:
Resolució de la convocatòria del programa a la Formació Investigadora del Professorat en vies de
consolidació de la UAB
Departament

Nom

Cat.

Modalitat

Biologia Animal, Vegetal i Ecologia

Subirà de Galdacano, M. Eulàlia

1520

Llicència Lectors

Geografia

Pèlachs Mañosa, Albert

1520

Llicència Lectors

Ciència Política i Dret Públic

Etherington, John

1520

Llicència Lectors

Ciència Política i Dret Públic

Fernández Pasarin, Ana Mar

1520

Llicència Lectors

Traducció i Interpretació

Mas López, Jordi

1520

Llicència Lectors

Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació

Alvarez Valdivia, Ibis Marlene

1520

Llicència Lectors

Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació

Martínez Fernandez, J. Reinaldo

1520

Llicència Lectors

Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació

Sánchez Busques, Sonia

1520

Llicència Lectors

Acord 16 /2009, de 7 de maig, pel qual s’Informa favorablement la sol·licitud de canvi d’Àrea de
coneixement del doctor Juan Morote Robles, professor titular d’universitat, de l’Àrea de coneixement de Cirurgia
a l’Àrea de coneixement d’Urologia.
II. Nomenaments i cessaments
II.1. Facultats i Escoles universitàries
Nomenaments
Resolució de la rectora, de 20 de maig de 2008, per la qual es nomena la senyora M. Antònia Casellas
Puigdemasa sotscoordinadora d’estudis de la llicenciatura de Geografia en Xarxa de la Facultat de Filosofia i
Lletres.
Resolució de la rectora, de 20 de maig de 2008, per la qual es nomena la senyora M. Luisa Arboleya
Cimadevilla coordinadora dels Estudis de Grau en Geologia de la Facultat de Ciències.
Cessaments
Resolució de la rectora, de 20 de maig de 2008, per la qual la senyora Anna Ortiz Guitart cessa com a
sotscoordinadora d’estudis de la Llicenciatura de Geografia en Xarxa de la Facultat de Filosofia i Lletres.
II.2. Departaments
Nomenaments
Resolució de la rectora, de 7 de maig de 2009, per la qual es nomena la senyora M. Antònia Martí Escayol
coordinadora de Polítiques de Prevenció de Riscos Laborals del Departament d’Història Moderna i
Contemporània.
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Resolució de la rectora, de 7 de maig de 2009, per la qual es nomena la senyora M. Gemma Rubí Casals
coordinadora per a Polítiques d’Igualtat del Departament d’Història Moderna i Contemporània.
Resolució de la rectora, de 20 de maig de 2009, per la qual es nomena la senyora M. Teresa Flor Pujadas
coordinadora de la Unitat de Química Inorgànica del Departament de Química.
Resolució de la rectora, de 20 de maig de 2009, per la qual es nomena la senyora M. Antònia Martí Escayol
coordinadora de Polítiques de Prevenció de Riscos Laborals del Departament d’Història Moderna i
Contemporània.
Resolució de la rectora, de 20 de maig de 2009, per la qual es nomena la senyora M. Gemma Rubí Casals
coordinadora per a Polítiques d’Igualtat del Departament d’Història Moderna i Contemporània.
Cessaments
Resolució de la rectora, de 20 de maig de 2008, per la qual el senyor Joan Suades Ortuño cessa com a
coordinador de la Unitat de Química Inorgànica del Departament de Química.
II.3. Instituts universitaris
Nomenaments
Resolució de la rectora, de 8 de maig de 2009, per la qual es nomena el senyor Jordi Marquet Cortés vocal
del Consell Rector al Consorci Markets, Organizations and Votes in economics (MOVE).
II.4. Institucionals
Nomenaments
Resolució de la rectora, de 8 de maig de 2009, per la qual nomena els senyors Joan Lluís Pérez Francesch i
Josep Cañabate Pérez representants de la Universitat Autònoma de Barcelona, a la Comissió Mixta que
s’estableix a la clàusula tercera del conveni entre la UAB i el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de
Catalunya.
Resolució de la rectora, de 8 de maig de 2009, per la qual nomena el senyor Joan Gómez Pallarès
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona, al Consorci de l’Institut d’Infància i Món Urbà (CIIMU).
Resolució de la rectora, de 8 de maig de 2009, per la qual nomena els senyors Joan Gómez Pallarès i
Bonaventura Bassegoda Hugas representants de la Universitat Autònoma de Barcelona, al Consell de Govern
del Consorci de l’Institut d’Infància i Món Urbà (CIIMU).
Resolució de la rectora, de 16 de maig de 2009, per la qual nomena el senyor Santiago Guerrero Boned
gerent de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Cessaments
Resolució de la rectora, de 8 de maig de 2008, per la qual les senyores Montserrat Pallarès Barberà i Anna
Cros Alavedra cessen com a vocals de la Universitat Autònoma de Barcelona, al Consell de Govern de l’Institut
d’Infància i Món Urbà (CIIMU).
Resolució de la rectora, de 8 de maig de 2008, per la qual la senyora Montserrat Pallarès Barberà cessa
com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Comitè Executiu del Consorci de l’Institut
d’Infància i Món Urbà (CIIMU).
Resolució de la rectora, de 15 de maig de 2008, per la qual el senyor Santiago Guerrero Boned cessa com
a vicerector d’Organització i Fundacions.
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III. Convenis
III.1. Marcs de col·laboració
Conveni de 17 de març de 2009 entre la UAB i la Federació Catalana d’Organitzacions No Governamentals de
Desenvolupament (FCONGD), per a emmarcar i coordinar l’actuació del FCONGD i la UAB, a través de l’IGOP,
en assessoraments, intercanvis i realitzacions, en els camps de la investigació i el desenvolupament.
Conveni de 23 de març de 2009 entre la UAB i el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, per a la
col·laboració en els aspectes professionals i de recerca en matèria institucional.
Conveni de 21 d’abril de 2009 entre la UAB i l’Escoles Professionals Salesianes de Sarrià, per a emmarcar i
coordinar l’actuació de les parts en assessoraments, intercanvis d’informació i realitzacions en els camps de la
investigació, tecnologia i formació.
III.2. Específics
Conveni de 31 de gener de 2008 entre la UAB i l’Ajuntament de Moià, per a emmarcar l’actuació en la
participació en el projecte "Campus Ítaca" de la UAB per a l’any 2009.
Conveni d’1 de setembre de 2008 entre la UAB i la Fundación Bancaja, per a la coorganització del projecte
formatiu "Expedició Tahina-Can Bancaja ‘08 Perú".
Conveni de 4 de març de 2009 entre la UAB i l’Ajuntament de Moià, per a emmarcar l’actuació en la
participació en el projecte "Campus Ítaca" de la UAB per a l’any 2009.
Conveni de 5 de març de 2009 entre la UAB, la Fundación Carolina i l’Institut Universitari Barraquer, per a
la convocatòria de beques d’especialització per al màster en Diagnòstic i Tractament de la Catarata i el
Glaucoma, curs 2009-2010.
Conveni de 5 de març de 2009 entre la UAB, la Fundación Carolina i l’Institut Universitari Barraquer, per a
la convocatòria de beques d’especialització per al màster en Patologia i Cirurgia de la Màcula, Vitri i Retina, curs
2009-2010.
Conveni de 10 de març de 2009 entre la UAB i l’Institut de Recerca de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron
(IR-HUVH), per a regular les relacions pel que fa a la col·laboració entre el Grup de Recerca Fisiopatologia Renal
del Centre d’Investigacions en Bioquímica i Biologia Molecular (CIBBIM) i el Grup de Recerca en Regulació
Cel·lular per Fosforilació de Proteïnes de la Unitat de Biociències del Departament de Bioquímica i de Biologia
Molecular de la UAB.
Conveni de 18 de març de 2009 entre la UAB i l’Institut Ramon Llull (IRLL), per a contribuir a la qualitat de
les traduccions en curs d'obres literàries catalanes i organització del programa de residències de traductors.
Conveni de 19 de març de 2009 entre la UAB, el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa (DIUE), la
Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat Pompeu Fabra
(UPF), la Universitat de Girona (UDG), la Universitat de Lleida (UdL) i la Universitat Rovira i Virgili (URV), per a
l’establiment dels criteris bàsic, les condicions i les línies prioritàries d’actuació, als quals hauran d’ajustar-se
els projectes a realitzar per les universitats públiques de Catalunya, per a l’adjudicació de les subvencions per
preparar les propostes dels nous plans d’estudi en el marc de la nova ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials, en el procés d’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior.
Conveni de 30 de març de 2009 entre la UAB i l’Instituto del Cine Madrid, per a la col·laboració de les parts
en l'organització d'activitats relacionades amb cursos, conferències i projectes de col·laboració en l'àrea de
l'ensenyament de televisió i cinema en relació a la realització del Màster en Escritura para la Televisión y el
Cine.
Conveni d’1 d’abril de 2009 entre la UAB i l’Institut d'Estudis de la Salut (IES), per dur a terme activitats de
divulgació científica i formació professionals a través del Grup de Recerca GRAFO de la UAB.
Conveni de 24 d’abril de 2009 entre la UAB, la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i l’Institut del Teatre (IT),
per a la realització conjunta del Màster Oficial Interuniversitari en estudis teatrals.
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Conveni de 28 d’abril de 2009 entre la UAB i MBA Catalunya, S.A, per a la realització d'un Curs pràctic
d'anatomia quirúrgica d'espatlla i colze, a través del Dept. de Ciències Morfològiques, Unitat d'Anatomia de la
UAB.
Conveni de 30 d’abril de 2009 entre la UAB i l’Institut d’Investigació en Atenció Primària. Fundació Jordi Gol
(IDIAP Jordi Gol), per a l’adscripció de l’IDIAP Jordi Gol a la UAB.
Conveni de 4 de maig de 2009 entre la UAB i Fundación Universia, per a establir l’entorn de referència per a
l’acció coordinada de les parts en diferents línies d’actuació.
IV. Convocatòries i resolucions de places
IV.1. Personal docent i investigador
Convocatòries
Resolució de la rectora de 2 d’abril de 2009, per la qual es convoquen concursos d'accés a cossos de
funcionaris docents universitaris, places que tot seguit es relacionen (DOCG núm. 5384, de 21 de maig de
2009).
Nombre
de places

Cos Docent

Àrea de coneixement

Departament

1

Catedràtic/ca d’Universitat

Àlgebra

Matemàtiques

1

Catedràtic/ca d’Universitat

Bioquímica i Biologia Molecular

Bioquímica i Biologia Molecular

2

Catedràtic/ca d’Universitat

Biologia Cel·lular

Biologia Cel·lular, Fisiologia i
Immunologia

1

Catedràtic/ca d’Universitat

Sanitat Animal

Sanitat i Anatomia Animals

1

Professor/ra Titular d’Universitat

Bioquímica i Biologia Molecular

Bioquímica i Biologia Molecular

Resolució de la rectora de 2 d’abril de 2009, per la qual es convoca concurs públic per l’accés a places
d’agregat/ada en règim de contracte laboral, que tot seguit es relacionen (DOCG núm. 5385, de 22 de maig de
2009).
Nombre
de places

Categoria

1

Agregat/ada

Història de l’Art

Art i Musicologia

1

Agregat/ada

Filologia Llatina

Ciències de l’Antiguitat i de
l’Edat Mitjana

Àrea de coneixement

Departament

Resolucions
Resolució de la rectora de 14 d’abril de 2009, per la qual es nomenen Catedràtiques d’Universitat, que tot
seguit es relacionen (BOE núm. 116 de 13 de maig de 2009):
Àrea de
coneixement

Departament

Adjudicació

Bioquímica i Biologia
Molecular

Genètica i Microbiologia

Senyora Anna María Bassols Teixidó

Psicobiologia

Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la
Salut

Senyora Margarita Martí Nicolovius

Resolució de la rectora de 27 d’abril de 2009, per la qual es nomena Catedràtica d’Universitat a la senyora
Carmen Baixeras Divar, de l’àrea de coneixement de Física Atòmica Molecular i Nuclear, adscrita al departament
de Física (BOE núm. 126 de 25 de maig de 2009).

_____________________________________________________
69

BOUAB Núm. 63

Maig del 2009

Resolució de la rectora de 27 d’abril de 2009, per la qual s’integra el senyor Xavier Solà Monells, de l’àrea
de coneixement de Dret del Treball i de la Seguretat Social, adscrita al departament de Dret Públic i Ciències
Historico-jurídiques, al Cos de Professors Titulars d’Universitat (BOE núm. 126, de 25 de maig de 2009).
IV.2. Personal d’administració i serveis
Convocatòries
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans de 4 maig de 2009, per la qual
s’anuncia una convocatòria pública per cobrir, amb caràcter interí, 40 places de reforços temporals i urgents de
l’Escala Auxiliar Administrativa (subgrup C2), més una llista addicional, amb destinació a diferents llocs de
l’àmbit acadèmic de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans de 6 maig de 2009, per la qual
s’anuncia una convocatòria interna per cobrir una plaça d’administratiu/iva, amb destinació a la Biblioteca de
Ciències Socials de l’Administració de Centre de les facultats de Ciències Econòmiques Empresarials, de Dret i
de Ciències Polítiques i de Sociologia.
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans de 12 maig de 2009, per la
qual s’anuncia una convocatòria pública per cobrir una plaça de tècnic/ca especialista de laboratori, amb
destinació al Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics. de l’Administració de l’Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria.
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans de 14 maig de 2009, per la
qual s’anuncia una convocatòria interna per cobrir una plaça d’auxiliar administratiu/iva responsable de tarda,
amb destinació a la Gestió Acadèmica de les Escoles Universitàries d’Estudis Empresarials i d’Informàtica de
Sabadell.
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans de 14 maig de 2009, per la
qual s’anuncia una convocatòria interna per cobrir una plaça d’auxiliar administratiu/iva, responsable de
préstec, amb destinació a la Biblioteca d’Humanitats.
Resolució de la rectora de 22 d’abril de 2009, per la qual es convoca una plaça per accedir a l’escala
tècnica (subgrup A1), pel sistema de concurs (DOGC núm. 5376, de 11 de maig de 2009).
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans de 19 maig de 2009, per la
qual s’anuncia una convocatòria interna per cobrir una plaça de tècnic/a especialitzada de producció artística,
amb destinació a la Unitat d’Estudiants i de Cultura.
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans de 19 maig de 2009, per la
qual s’anuncia una convocatòria interna per cobrir una plaça de Responsable de Servei (SERIM), amb destinació
a l’Administració de Ciències de l’Educació i de Traducció i Interpretació.
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans de 20 maig de 2009, per la
qual s’anuncia una convocatòria interna per cobrir una plaça d’auxiliar administratiu/iva, amb destinació a la
Biblioteca de Ciències Socials de l’Administració de Centre de les facultats de Ciències Econòmiques
Empresarials, de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia.
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans de 21 maig de 2009, per la
qual s’anuncia una convocatòria interna per cobrir una plaça d’administratiu/iva, amb destinació a la Gestió
Acadèmica de lletres de l’Administració de Centre de les facultats de Filosofia i Lletres i de Psicologia.
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans de 21 maig de 2009, per la
qual s’anuncia una convocatòria interna per cobrir una plaça d’administratiu/iva, amb destinació a l’Institut de
Biotecnologia i de Biomedicina de l’Administració de Centre de Medicina.
Resolucions
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 30 d’abril de 2009, per la
qual s’atorga la plaça d’administratiu, en la fase de trasllat al senyor Juan Carlos López Soto, amb destinació a
la Biblioteca d’Humanitats de l’Administració de Centre de les facultats de Filosofia i Lletres i de Psicologia.
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Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 5 de maig de 2009, per la
qual es declara desert el concurs per a cobrir una plaça 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 5 de maig de 2009, per la
qual s’atorga la plaça d’administratiu, en la fase de trasllat al senyor Adria Ponsà Sánchez, amb destinació a
l’Oficina de Gestió de Projectes Estratègics.
Correcció d’errada a la 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’escala tècnic/a superior de suport a la recerca (subgrup A1) amb destinació al
Servei d’Estabulari (DOGC núm. 5374, de 7 de maig de 2009).
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, d´11 de maig de 2009, per la
qual s’atorga la plaça de cap de l’Oficina de Coordinació Institucional, a la senyora Isabel Garcia Pérez amb
destinació a la Direcció d’Organització.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, d´11 de maig de 2009, per la
qual es declara desert el concurs per a cobrir una plaça de tècnic/a especialista de laboratori amb al
Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics de l’Administració de Centre de l’Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 13 de maig de 2009, per la
qual s’atorga la plaça de caràcter temporal de tècnic/ca mitjà/ana, a la senyora Maria Mercè Pi Palau, amb
destinació a Informació i Edició Web- Àrea de Comunicació i de Promoció.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 14 de maig de 2009, per la
qual s’atorga la plaça de tècnic especialista, al senyor Sergi Graboleda Viñas amb destinació al Servei de
Granges i Camps Experimentals de l’Administració de Veterinària.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 15 de maig de 2009, per la
qual es declara desert el concurs per a cobrir una plaça d’administratiu/va amb destinació a la Biblioteca de
Ciències Socials de l’Administració de Centre de les facultats de Ciències Econòmiques Empresarials, de Dret i
de Ciències Polítiques i de Sociologia.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 28 de maig de 2009, per la
qual es declara desert el concurs per a cobrir una plaça de tècnic/a especialitzat/da de producció artística, amb
destinació a la Unitat d´Estudiants i de Cultura.
V. Disposicions d’interès per a la UAB
V.1. Europees
Anunci de 1 de maig de 2009, per el qual es fa una convocatòria general de propostes per el Programa de
Aprendizaje Permanente, 2008-2010. Carta Universitària Erasmus (DOUE núm 101, de 1 de maig de 2009).
V.2. Estatals
Ordre SAS/1348/2009, de 6 de maig de 2009, per la qual s’aprova i publica el programa formatiu de
l’especialitat d’Infermeria del Treball (BOE núm. 129, de 28 de maig de 2009).
Ordre SAS/1349/2009, de 6 de maig de 2009, per la qual s’aprova i publica el programa formatiu de
l’especialitat d’Infermeria Obstétrico-Ginecològica (BOE núm. 129, de 28 de maig de 2009).
Ordre SAS/1350/2009, de 6 de maig de 2009, per la qual s’aprova i publica el programa formatiu de
l’especialitat d’Infermeria del Treball (BOE núm. 129, de 28 de maig de 2009).
Ordre SAS/1351/2009, de 6 de maig de 2009, per la qual s’aprova i publica el programa formatiu de
l’especialitat d’Infermeria del Treball (BOE núm. 129, de 28 de maig de 2009).
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Real Decreto 922/2009, de 29 de maig de 2009, per el qual s’estableix el llindar de renta i patrimoni
familiar i les quanties de les beques i ajudes a l’estudi del Ministerio de Educación per el curs 2009-2010(BOE
núm. 131, de 30 de maig de 2009).
V.3. Autonòmiques
Resolució IUE/1169/2009, de 21 d’abril de 2009, per la qual es dóna publicitat a subvencions concedides
en matèria de recerca d’import igual o superior a 3.000 euros, durant l’any 2008, subscrites per l’Agència de
Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (DOGC núm. 5371, de 4 de maig de 2009).
Edicte de 27 d’abril de 2009, de notificació de l’emissió dels informes previs a la contractació com a
professorat lector per part de les comissions específiques de la Comissió de Professorat Lector i Professorat
Col·laborador d’AQU Catalunya (DOGC núm. 5371, de 4 de maig de 2009).
Edicte de 27 d’abril de 2009, de notificació de l’emissió dels informes previs a la contractació com a
professorat col·laborador per part de les comissions específiques de la Comissió de Professorat Lector i
Professorat Col·laborador d’AQU Catalunya (DOGC núm. 5371, de 4 de maig de 2009).
Resolució de 2 de març de 2009, per la qual es crea un fitxer de dades de caràcter personal (DOGC núm.
5371, de 4 de maig de 2009).
Resolució IUE/1160/2009, de 7 de maig de 2009, per la qual es fa públic el calendari de la preinscripció i
la matriculació universitàries per al curs acadèmic 2009-2010 (DOGC núm. 5382, de 19 de maig de 2009).
Resolució ASC/1474/2009, d´11 de febrer de 2009, per la qual es dóna publicitat a subvencions
concedides d’import igual o superior a 3.000,00 euros per l´Institut Català de les Dones durant l’any 2008
(DOGC núm. 5389, de 28 de maig de 2009).
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