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I. Disposicions generals i acords
I.1. Consell Social
Acord 15/2009, de 30 de setembre, pel qual s’acorda:
Aprovar, d’acord amb el que consta en el document Ple 10/09-2009, el pressupost de la Universitat Autònoma
de Barcelona corresponent a l’exercici 2009, d’acord amb les consideracions següents:
1) Es remarca la disposició addicional segona del Pressupost 2009 de la UAB, sobre l’acompliment de la millora
addicional del finançament prevista en el pressupost de l’any en virtut de l’acord del Govern de la
Generalitat de Catalunya d’octubre de 2006. En aquest sentit, l’aplicació de l’anualitat corresponent a la
millora addicional del finançament, juntament amb la política de contenció encetada per la UAB,
condicionen l’equilibri en el pressupost corrent de l’any 2009. En el marc de l’esmentada política, la UAB
elaborarà i presentarà al Consell Social un pla de viabilitat pressupostària actualitzat amb la relació de
mesures a dur a terme en els propers anys.
2) Es posa especial èmfasi en les disposicions addicionals primera i tercera del Pressupost 2009 de la UAB,
sobre la despesa del capítol primer i el finançament de la bestreta de Parcs Científics i Tecnològics de l’any
2000. Pel que fa a aquest darrer punt, es configura com a fonamental que el Govern de la Generalitat
efectuï les gestions oportunes per disposar del finançament de l’esmentada bestreta, concedida pel Ministeri
d’Educació i Ciència a diferents universitats del Sistema Universitari de Catalunya.
3) En el marc de contenció pressupostària de l’administració pública central i autonòmica davant d’una situació
econòmica molt delicada, es recomana prudència en l’execució de les despeses d’inversions, en el sentit
que els projectes s’iniciïn quan la font de finançament corresponent estigui garantida. En el cas que es
duguin a terme inversions de recerca en el marc de la convocatòria 2009 de Parcs Científics i Tecnològics,
s’aconsella tenir assegurada la capacitat de retorn de la bestreta que concedeix el Ministeri d’Educació i
Ciència.
Acord 16/2009, de 30 de setembre. pel qual s’acorda:
1) Aprovar la creació, per al curs 2010-2011, del títol de grau de “Ciència i Tecnologia dels Aliments” i la seva
adscripció a la Facultat de Veterinària de la UAB, d’acord amb el que consta en el document Ple 11/09-2009.
2) Aprovar la creació, per al curs 2010-2011, del títol de grau de “Direcció Hotelera” i la seva adscripció a
l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera, d’acord amb el que consta en el document Ple 12/09-2009.
3) Aprovar la creació, per al curs 2010-2011, del títol de grau d’”Estudis francesos” i la seva adscripció a la
Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, d’acord amb el que consta en el document Ple 13/09-2009.
4) Aprovar la creació, per al curs 2010-2011, del títol de grau de “Medicina” i la seva adscripció a la Facultat de
Medicina de la UAB, d’acord amb el que consta en el document Ple 14/09-2009.
Acord 17/2009, de 30 de setembre, pel qual s’aprova el canvi de denominació de títol de Grau en
“Biomedicina” per “Ciències Biomèdiques”.
Acord 18/2009, de 30 de setembre, pel qual s’acorda:
1) Aprovar el canvi de denominació del màster oficial universitari d’”Arqueologia” per “Arqueologia clàssica”.
2) Aprovar el canvi de denominació del màster oficial universitari de “Biotecnologia” per “Biotecnologia
avançada”.
3) Aprovar el canvi de denominació del màster oficial universitari de “Ciències Ambientals” per “Estudis
ambientals”.
4) Aprovar el canvi de denominació del màster oficial universitari de “Informàtica” per “Informàtica avançada”.
5) Aprovar el canvi de denominació del màster oficial universitari de “Sanitat i producció porquina” per “Sanitat
i producció porcina”.
6) Aprovar el canvi de denominació del màster oficial universitari d’”Àsia oriental contemporània” per “Recerca
en Àsia oriental contemporània”.
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7) Aprovar el canvi de denominació del màster oficial universitari “International master in Economic analysis”
per “Anàlisi econòmica/Economic analysis”.
8) Aprovar el canvi de denominació del màster oficial universitari “Salut i benestar comunitari” per “Salut i
benestar comunitari/Health and community welfare”.
9) Aprovar el canvi de denominació del màster oficial universitari “Models and methods of quantitative
economics” per “Models i mètodes en economia quantitativa/Models and Methods of Quantitaive Economics”.
10) Aprovar el canvi de denominació del màster oficial universitari “Master Européene (DIE) Droit et politiques
de l’integration européene: Droit constitutionnel européen et multilevel constitutionalism” per “Dret i polítiques
de la integració europea: dret constitucional europeu i constitucionalisme multinivell/Droit et politiques de
l’intégration européenne: droit constitutionnel européen et multilevel constitutionalism”.
11) Aprovar el canvi de denominació del màster oficial universitari “Environmental process control engineering”
per “Enginyeria i control de processos mediambientals/Environmental process control engineering”.
12) Aprovar el canvi de denominació del màster oficial universitari “European master in social and cultural
anthropology” per “Antropologia social i cultural/European master in Social and cultural anthropology”.
13) Aprovar el canvi de denominació del màster oficial universitari “European Master in Mathematical Models in
Engineering: Theory, Numerics, Applications” per “Modelització matemàtica: teoria, computació i
aplicacions/Mathematical modelling in engineering: theory, numerics, applications”.
14) Aprovar el canvi de denominació del màster oficial universitari “Natural Language Processing and Human
Language Technology” per “Procesament del llenguatge natural i tecnologies lingüístiques/ International máster
in Natural language processing and human language technology”.
15) Aprovar el canvi de denominació del màster oficial universitari “Joint European Master Programme in
Environmental Studies” per “Erasmus Mundis Estudios ambientales/Erasmus Mundus Environmental studies”.
16) Aprovar el canvi de denominació del màster oficial universitari “Ciència i tecnologia de materials (CITEM)”
per “Ciència i tecnologia de materials”.
17) Aprovar el canvi de denominació del màster oficial universitari “Gestió de sòls i aigües (MAGSA)” per
“Gestió de sòls i aigües”.
18) Aprovar el canvi de denominació del màster oficial universitari “Innovació i qualitat televisiva (de TV3)” per
“Innovació i qualitat televisiva”.
19) Aprovar el canvi de denominació del màster oficial universitari “Investigació en sociologia aplicada (MISA)”
per “Investigació en sociologia aplicada”.
20) Aprovar el canvi de denominació del màster oficial universitari “Salut pública” per “Salut pública (MSP)”.
21) Aprovar el canvi de denominació del màster oficial universitari “Tractament de la informació i comunicació
multilingüe (TICOM)” per “Tractament de la informació i comunicació multilingüe”.
22) Aprovar el canvi de denominació del màster oficial universitari “Europeu en treball i política social” per
“Treball i política social”.
Acord 19/2009, de 30 de setembre, pel qual s’aprova la proposta de creació del màster universitari en
“Criminologia i execució penal” per al curs 2010-2011, d’acord amb el que consta en el document Ple 15/092009.
Acord 20/2009, de 30 de setembre, pel qual s’acorda:
1) Aprovar la implantació del títol oficial de Grau d'infermeria a la Facultat de Medicina de la UAB, entenent que
la part del finançament que corre a càrrec del DIUE implica l’augment corresponent de recursos en el model de
finançament del sistema universitari català.
2) Aprovar que s’iniciï el procediment per a la desadscripció progressiva de l'Escola Universitària d'Infermeria
Vall d'Hebron a la UAB com a conseqüència de la implantació dels estudis de grau d'Infermeria a la Facultat de
Medicina.
Acord 21/2009, de 30 de setembre, pel qual s’acorda:
1) Aprovar el nomenament del senyor Moisès Amorós Perich com a president de la Comissió Acadèmica del
Consell Social.
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2) Aprovar, en substitució del senyor Moisès Amorós Perich, el nomenament de la senyora Mireia Belil
Boladeras com a presidenta de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social, així com el seu cessament
com a membre del patronat de la Fundació Autònoma Solidària.
I.2. Comissions del Consell Social
I.2.1. Comissió Acadèmica
Acord 11/2009, de 15 de setembre, pel qual s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre
la següent proposta d’acord:
1) Aprovar la creació, per al curs 2010-2011, del títol de grau de “Ciència i Tecnologia dels Aliments” i la seva
adscripció a la Facultat de Veterinària de la UAB.
2) Aprovar la creació, per al curs 2010-2011, del títol de grau de “Direcció Hotelera” i la seva adscripció a
l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera.
3) Aprovar la creació, per al curs 2010-2011, del títol de grau d’”Estudis francesos” i la seva adscripció a la
Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB.
4) Aprovar la creació, per al curs 2010-2011, del títol de grau de “Medicina” i la seva adscripció a la Facultat
de Medicina de la UAB.
Acord 12/2009, de 15 de setembre, pel qual s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre
la proposta del canvi de denominació de títol de Grau en “Biomedicina” per “Ciències Biomèdiques”.
Acord 13/2009, de 15 de setembre, pel qual s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre
la següent proposta d’acord:
1) Aprovar el canvi de denominació del màster oficial universitari d’”Arqueologia” per “Arqueologia clàssica”.
2) Aprovar el canvi de denominació del màster oficial universitari de “Biotecnologia” per “Biotecnologia
avançada”.
3) Aprovar el canvi de denominació del màster oficial universitari de “Ciències Ambientals” per “Estudis
ambientals”.
4) Aprovar el canvi de denominació del màster oficial universitari de “Informàtica” per “Informàtica avançada”.
5) Aprovar el canvi de denominació del màster oficial universitari de “Sanitat i producció porquina” per “Sanitat
i producció porcina”.
6) Aprovar el canvi de denominació del màster oficial universitari d’”Àsia oriental contemporània” per “Recerca
en Àsia oriental contemporània”.
7) Aprovar el canvi de denominació del màster oficial universitari “International master in Economic analysis”
per “Anàlisi econòmica/Economic analysis”.
8) Aprovar el canvi de denominació del màster oficial universitari “Salut i benestar comunitari” per “Salut i
benestar comunitari/Health and community welfare”.
9) Aprovar el canvi de denominació del màster oficial universitari “Models and methods of quantitative
economics” per “Models i mètodes en economia quantitativa/Models and Methods of Quantitaive Economics”.
10) Aprovar el canvi de denominació del màster oficial universitari “Master Européene (DIE) Droit et politiques
de l’integration européene: Droit constitutionnel européen et multilevel constitutionalism” per “Dret i polítiques
de la integració europea: dret constitucional europeu i constitucionalisme multinivell/Droit et politiques de
l’intégration européenne: droit constitutionnel européen et multilevel constitutionalism”.
11) Aprovar el canvi de denominació del màster oficial universitari “Environmental process control engineering”
per “Enginyeria i control de processos mediambientals/Environmental process control engineering”.
12) Aprovar el canvi de denominació del màster oficial universitari “European master in social and cultural
anthropology” per “Antropologia social i cultural/European master in Social and cultural anthropology”.
13) Aprovar el canvi de denominació del màster oficial universitari “European Master in Mathematical Models in
Engineering: Theory, Numerics, Applications” per “Modelització matemàtica: teoria, computació i
aplicacions/Mathematical modelling in engineering: theory, numerics, applications”.
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14) Aprovar el canvi de denominació del màster oficial universitari “Natural Language Processing and Human
Language Technology” per “Procesament del llenguatge natural i tecnologies lingüístiques/ International máster
in Natural language processing and human language technology”.
15) Aprovar el canvi de denominació del màster oficial universitari “Joint European Master Programme in
Environmental Studies” per “Erasmus Mundis Estudios ambientales/Erasmus Mundus Environmental studies”.
16) Aprovar el canvi de denominació del màster oficial universitari “Ciència i tecnologia de materials (CITEM)”
per “Ciència i tecnologia de materials”.
17) Aprovar el canvi de denominació del màster oficial universitari “Gestió de sòls i aigües (MAGSA)” per
“Gestió de sòls i aigües”.
18) Aprovar el canvi de denominació del màster oficial universitari “Innovació i qualitat televisiva (de TV3)” per
“Innovació i qualitat televisiva”.
19) Aprovar el canvi de denominació del màster oficial universitari “Investigació en sociologia aplicada (MISA)”
per “Investigació en sociologia aplicada”.
20) Aprovar el canvi de denominació del màster oficial universitari “Salut pública” per “Salut pública (MSP)”.
21) Aprovar el canvi de denominació del màster oficial universitari “Tractament de la informació i comunicació
multilingüe (TICOM)” per “Tractament de la informació i comunicació multilingüe”.
22) Aprovar el canvi de denominació del màster oficial universitari “Europeu en treball i política social” per
“Treball i política social”.
Acord 14/2009, de 15 de setembre, per qual s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre
la proposta de creació del màster universitari en “Criminologia i execució penal” per al curs 2010-2011.
Acord 15/2009, de 15 de setembre, per la qual s’acorda:
A) Informar al Ple del Consell Social sobre la següent proposta d’acord :
1) Aprovar la implantació del títol oficial de Grau d'infermeria a la Facultat de Medicina de la UAB.
2) Aprovar que s’iniciï el procediment per a la desadscripció progressiva de l'Escola Universitària
d'Infermeria Vall d'Hebron a la UAB com a conseqüència de la implantació dels estudis de grau
d'Infermeria a la Facultat de Medicina.
B) Sotmetre a la consideració de la Comissió Econòmica l’estudi de l’impacte econòmic en l’any 2009 i
següents de la implantació dels estudis d’Infermeria a la Facultat de Medicina de la UAB, a efectes que el
Ple del Consell Social tingui en compte les conclusions econòmiques de cara a l’aprovació del punt.
Acord 16/2009, de 15 de setembre, pel qual s’acorda informar favorablement les concessions de les
sol·licituds de convocatòria de gràcia, dels senyors i senyores esmentats a l’acta de la sessió, perquè es
matriculin en el curs 2009-2010.
I.2.2. Comissió Econòmica
Acord 17/2009, de 18 de setembre, pel qual s’acorda:
1) Aprovar la participació de la UAB en la Fundació EKO Institut-UAB-HUFS amb una aportació única de 26.000
€ a càrrec del pressupost del Programa de projectes estratègics de recerca de la UAB, d’acord amb el que
consta en el document CE 12/09-2009.
2) En cas de compromisos econòmics futurs per part de la UAB, aquests hauran de ser aprovats pel Consell
Social.
3) 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.
Acord 18/2009, de 18 de setembre, pel qual s’aproven els complements retributius autonòmics de recerca
corresponents a la convocatòria 2008 del personal docent i investigador contractat, d’acord amb el que consta
en el document CE 13/09-2009.
Acord 19/2009, de 18 de setembre, pel qual s’aprova el pressupost del Consell Social de la Universitat
Autònoma de Barcelona corresponent a l’exercici 2009, d’acord amb el que consta en el document CE 14/092009.
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Acord 20/2009, de 18 de setembre, pel qual s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre
la proposta d’aprovació del pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona de l’exercici 2009, d’acord amb
les consideracions següents:
a) Es remarca la disposició addicional segona del Pressupost 2009 de la UAB, sobre l’acompliment de la millora
addicional del finançament prevista en el pressupost de l’any en virtut de l’acord del Govern de la
Generalitat de Catalunya d’octubre de 2006. En aquest sentit, l’aplicació de l’anualitat corresponent a la
millora addicional del finançament, juntament amb la política de contenció encetada per la UAB condicionen
l’equilibri en el pressupost corrent de l’any 2009. En el marc de l’esmentada política, la UAB elaborarà i
presentarà al Consell Social un pla de viabilitat pressupostària actualitzat amb la relació de mesures a dur a
terme en els propers anys.
b) Es posa especial èmfasi en les disposicions addicionals primera i tercera del Pressupost 2009 de la UAB,
sobre la despesa del capítol primer i el finançament de la bestreta de Parcs Científics i Tecnològics de l’any
2000. Pel que fa a aquest darrer punt, es configura com a fonamental que el Govern de la Generalitat
efectuï les gestions oportunes per disposar del finançament de l’esmentada bestreta, concedida pel Ministeri
d’Educació i Ciència a diferents universitats del Sistema Universitari de Catalunya.
c)

En el marc de contenció pressupostària de l’administració pública central i autonòmica davant d’una situació
econòmica molt delicada, es recomana prudència en l’execució de les despeses d’inversions, en el sentit
que els projectes s’iniciïn quan la font de finançament corresponent estigui garantida. En el cas que es
duguin a terme inversions de recerca en el marc de la convocatòria 2009 de Parcs Científics i Tecnològics,
s’aconsella tenir assegurada la capacitat de retorn de la bestreta que concedeix el Ministeri d’Educació i
Ciència.

I.3. Comissions del Consell de Govern
I.3.1. Comissió d’Afers Acadèmics
Acord 97/2009, de 22 de setembre, pel qual s’informa favorablement la creació del títol de màsters propis
en Prevenció i tractament de la insuficiència renal: diàlisi i transplantament, i elevar-la al Consell de Govern per
a la seva aprovació, si escau.
Acord 98/2009, de 22 de setembre, pel qual s’informa favorablement la creació de títol de diplomatura de
postgrau Clínica de petits animals, i elevar-la al Consell de Govern per a la seva aprovació, si escau.
Acord 99/2009, de 22 de setembre, pel qual es ratifica l’aprovació del pla d’estudis del màster propi de
nova creació en Prevenció i tractament de la insuficiència renal: diàlisi i transplantament.
Acord 100/2009, de 22 de setembre, pel qual es ratifica l’aprovació del pla d’estudis de la diplomatura de
postgrau de nova creació en Clínica de petits animals.
Acord 101/2009, de 22 de setembre, pel qual es ratifica l’aprovació del pla d’estudis dels màsters propis
següents adaptats a l’EEES:

-

“Fisiopatologia i tractament del dolor”
“Traumatologia de l’esport” (Títol interuniversitari UAB-UB)

Acord 102/2009, de 22 de setembre, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la memòria i
el pla d’estudis dels títols de Grau en Direcció Hotelera i de Grau en Arts i Disseny.
Acord 103/2009, de 22 de setembre, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la memòria i
el pla d’estudis del títol de Màster Universitari en Drets Socio-laborals.
Acord 104/2009, de 22 de setembre, pel qual s’aprova la resolució la convocatòria per a l’adquisició i
renovació d’equipaments de laboratoris i altres espais docents per a l’any 2009, que tot seguit es transcriu:
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Resolució de la convocatòria per a l’adquisició i renovació d’equipaments
de laboratoris i altres espais docents.

Totals concedits per LP

Programa 2009

CENTRE

LP1

LP2

Total
concedit

LP3

Total
concedit
arrodonit

%
concedit
del total
distribuït

Filosofia i Lletres

29.715,90

6.727,65

13.466,93

49.910,48

49.910

8,96%

Medicina

42.723,21

9.549,74

16.373,29

68.646,24

68.646

12,32%

Ciències

33.496,07

7.461,27

13.992,50

54.949,84

54.950

9,87%

Economia i Empresa

25.863,68

1.105,00

7.849,77

34.818,45

34.818

6,25%

Ciències de la Comunicació

36.781,76

8.203,33

15.266,38

60.251,47

60.251

10,82%

Dret

13.007,17

0,00

0,00

13.007,17

13.007

2,34%

Veterinària

26.313,85

0,00

10.533,03

36.846,88

36.847

6,62%

0,00

2.000,00

5.489,69

7.489,69

7.490

1,34%

Psicologia

23.066,83

6.559,95

12.222,06

41.848,84

41.849

7,51%

Traducció i Interpretació

10.761,01

2.460,66

4.589,81

17.811,48

17.811

3,20%

Ciències de l'Educació

24.305,86

3.902,40

10.392,84

38.601,10

38.601

6,93%

Biociències

44.177,09

9.797,06

17.950,18

71.924,33

71.924

12,91%

Escola d'Enginyeria

40.697,58

9.072,97

11.123,54

60.894,09

60.894

10,93%

Totals

350.910,00

66.840,03

139.250,02

557.000,05

557.000

100%

Ciències Polítiques i Sociologia

Acord 105/2009, de 22 de setembre, pel qual, per delegació del Consell de Govern, i a proposta del
Departament de Medicina i Cirurgia Animals, es concedeix el premi extraordinari de doctorat del curs 20042005 al senyor Jorge Ramón López Olvera.
Acord 106/2009, de 22 de setembre, pel qual s’informa favorablement la creació del títol de
Graduat/Graduada en Gestió d’empreses i s’adscriu a l’Escola Universitària de Ciències Socials, adscrita a la
Fundació Universitària del Bages, i s’eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació, si escau.
I.3.1.1. Subcomissió de Grau
Acord 25/2009, de 15 de setembre, pel qual, per delegació del Consell de Govern:
Primer.- Modificar les taules d’adaptació dels estudis actuals als nous graus següents:
-

Turisme
Podologia
Enginyeria Elèctrica
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Enginyeria Mecànica
Fisioteràpia

Segon.- Aprovar les taules d’adaptació dels estudis actuals als nous graus següents:
-

Pedagogia
Educació Primària
Educació Social
Educació Infantil
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Acord 26/2009, de 15 de setembre, pel qual s’informa favorablement la memòria i el pla d’estudis dels
títols de Grau, i s’eleva a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva aprovació, si escau:
- Direcció Hotelera
- Arts i Disseny
Acord 27/2009, de 15 de setembre, pel qual es modifica l’oferta d’activitats que donen dret a crèdits de
lliure elecció per al curs acadèmic 2009-2010, que tot seguit es transcriu:

Acord 28/2009, de 15 de setembre, pel qual:
Primer.- Donar de baixa l’assignatura d’universitat Les idees de Marx al corrent principal de l’economia.
Segon.- Acceptar la creació de les assignatures Dret penitenciari i Destinacions turístiques, dintre del programa
Metacampus.
I.3.1.2. Subcomissió de Postgrau
Acord 68/2009, de 15 de setembre, pel qual s’aprova la modificació dels continguts d’estudis de doctorat
següents:
-

Computació d’altes prestacions
Llengua i literatura catalanes i estudis teatrals

Acord 69/2009, de 15 de setembre, pel qual s’informa favorablement la creació del títol de màster propi en
Prevenció i tractament de la insuficiència renal: diàlisi i transplantament, i s’eleva a la Comissió d’Afers
Acadèmics per a la seva aprovació, si escau.
Acord 70/2009, de 15 de setembre, pel qual s’informa favorablement la creació del títol de diplomatura de
postgrau en Clínica de petits animals, i s’eleva a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva aprovació, si
escau.
Acord 71/2009, de 15 de setembre, pel qual s’aprova el pla d’estudis dels màster propi de nova creació en
Prevenció i tractament de la insuficiència renal: diàlisi i transplantament, i s’eleven a la Comissió d’Afers
Acadèmics per a la seva ratificació.
Acord 72/2009, de 15 de setembre, pel qual s’aprova el pla d’estudis de la diplomatura de postgrau de
nova creació en Clínica de petits animals, i s’eleva a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva ratificació.
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Acord 73/2009, de 15 de setembre, 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:

-

“Fisiopatologia i tractament del dolor”
“Traumatologia de l’esport (Interuniversitari UAB – UB)”

Acord 74/2009, de 15 de setembre, pel qual es dóna el vistiplau a la creació de cursos d’especialització
nous.
I.3.2. Comissió d’Investigació
Acord 21/2009, de 30 de setembre, pel qual s'acorda aprovar la convocatòria d'ajuts per a l'organitzacíó de
congressos i reunions científiques de la UAB per a l'any 2009 (ORG2009), que tot seguit es transcriu:
Convocatòria d'ajuts per a l'organització de congressos i reunions científiques de la UAB
per a l'any 2009 (ORG2009)
1. Objectius
La Universitat estima necessari contribuir a l’organització de reunions científiques i congressos per part del seu
personal acadèmic, tot estimulant que aquestes activitats tinguin lloc dins dels campus de la UAB.
2. Destinataris de l’ajut
PDI i estudiants de Postgrau de la UAB (recolzats per l’entitat responsable dels seus estudis de postgrau).
3. Import de l’ajut
La quantitat disponible per a aquesta convocatòria és de 75.000€, i l’import de l’ajut serà, com a màxim, de
3.000€ per a cada sol·licitud.
4.
•
•
•
•
•

Requisits de les sol·licituds
Que es tracti d’activitats que tinguin lloc entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2009.
Que el sol·licitant pertanyi al comitè organitzador de l’esdeveniment.
Que l’activitat es realitzi en qualsevol seu del Campus de la UAB.
Que es tracti d’una activitat de caire internacional
Que estigui cofinançat, com a mínim, per una altra institució o entitat.

5.
•
•
•
•
•

Documentació que cal presentar
Documentació acreditativa de la composició del Comitè Organitzador.
Documentació oficial sobre dates i lloc de l’activitat.
Fulletó divulgatiu de l’activitat.
Documentació acreditativa dels ajuts rebuts d’altres institucions o entitats
Imprès de sol·licitud del Vicerectorat d'Investigació que es
http://www.recerca.uab.es/convocatories/docs/iORG09.doc

pot

aconseguir

a

l’adreça:

6. Justificació de l’ajut
En finalitzar l’activitat el sol·licitant de l’ajut haurà de presentar, en el termini màxim d’un mes, un informe
sobre la destinació de l’ajut.
7. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds es podran presentar des del 13 d’octubre fins el 16 de novembre de 2009 als Registres de la
UAB.
8. Resolució
La Comissió d’Investigació, preveu resoldre aquesta convocatòria durant el primer trimestre de 2010.
El termini legal per resoldre és de sis mesos comptadors a partir de l’endemà del termini de presentació de
sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci l’ajut
sol·licitat.
9. Recursos
Contra les resolucions d’aquesta convocatòria, que no esgoten la via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs d’alçada davant l’Excma. i Magfca. Rectora de la UAB, en el termini d’un mes, a
comptar des del dia següent de la seva publicació, de conformitat amb el que preveu l’article 115 de la Llei
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30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Acord 22/2009, de 30 de setembre, pel qual s'acorda aprovar la convocatòria extraordinària d'estades de
curta durada fora de Catalunya per a l'any 2009 per als becaris de les convocatòries PIF-UAB (ESUAB2009),
que tot seguit es transcriu:
Convocatòria extraordinària d'estades de curta durada fora de Catalunya per a l'any 2009 per als
becaris de les convocatòries PIF (departaments, I3 i de Capítol VI)
1. Objecte
L’objecte de les borses de viatge és l’atorgament d’ajuts per fer estades temporals fora de Catalunya, per
completar la formació investigadora relacionada amb el projecte de recerca que portin a terme els becaris.
2. Sol·licitants
2.1 Podran ser beneficiaris aquells becaris en actiu del Programa beques per a personal Investigador en
formació per a departaments, del Programa I3 i de Capítol VI de la Universitat Autònoma de Barcelona (PIF).
2.2 Els beneficiaris de les beques predoctorals d’aquest programa podran fer estades temporals fora de
Catalunya amb l’objecte de completar la seva formació investigadora relacionada amb el projecte de recerca
que portin a terme, amb l’autorització prèvia del director de tesi i del director del departament/centre al que
estigui adscrit.
3. Condicions
Queden explícitament exclosos d’aquesta convocatòria els viatges que tinguin com a finalitat la participació o
l’assistència a congressos, reunions o simposis científics, tecnològics i humanístics, i també els cursos de caire
formatiu o docent. No es podrà gaudir de l’estada en períodes d’interrupció de la beca o posteriorment a
produir-se’n la baixa o la renúncia.
Només es podrà sol·licitar un ajut per convocatòria.
4. Durada
La durada de l’estada temporal fora de Catalunya serà, com a mínim, de tres setmanes i, com a màxim, de
dotze setmanes que s’iniciïn abans del dia 31 de desembre del 2009.
5. Import
5.1 Els ajuts es concretaran en l’abonament parcial de les despeses originades :
a) Import del bitllet en tarifa econòmica.
b) Despeses d’estada: màxim de 27€ per dia
5.2 Aquests ajuts formen part de la beca i estaran subjectes a impostos segons la legislació vigent.
6. Sol·licitud
Els sol·licitants hauran d’omplir d’imprès de sol·licitud del Vicerectorat d'Investigació que es pot aconseguir a
l’adreça: http://www.recerca.uab.es/convocatories/docs/iestpif.doc. La documentació que s’haurà de presentar
serà la següent:
a) el currículum vitae,
b) l’acceptació del centre que ha d’acollir el becari,
c) un informe del Director del Treball sobre d’interès de l’estada,
d) factura proforma o pressupost del bitllet del viatge.
7. Criteris de Priorització
El pressupost destinat a aquesta convocatòria és de 250.000€. En el cas que l’import de les sol·licituds superin
la disponibilitat pressupostària, es prioritzaran les sol·licituds d’aquells candidats que estiguin més a la vora de
la finalització de la seva beca.
8. Termini per presentar les sol·licituds
Les sol·licituds es podran presentar des del 13 d’octubre fins el 16 de novembre de 2009 als Registres de la
UAB.
9. Òrgan competent per a la resolució
La Comissió d’Investigació de la universitat.
10. Termini de resolució
La Comissió d’Investigació, preveu resoldre aquesta convocatòria durant el primer trimestre de 2010.
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El termini legal per resoldre és de sis mesos comptadors a partir de l’endemà del termini de presentació de
sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci l’ajut
sol·licitat.
11. Forma de justificació
11.1 El sol·licitant haurà de presentar, en el termini màxim d’un mes, un cop fet el desplaçament, un informe
del treball dut a terme i dels resultats obtinguts, així com un certificat del centre de destinació en el qual es
deixi constància de les dates d’inici i d’acabament de l’estada i l’original del bitllet del viatge. L’imprès de
sol·licitud del Vicerectorat d'Investigació es pot aconseguir a l’adreça:
http://www.recerca.uab.es/convocatories/docs/procedimentestadesbecarisuab.doc
11.2 Exhaurit aquest termini, el Vicerectorat podrà revocar l’ajut concedit per a la realització de l’estada.
12. Recursos
Contra les resolucions d’aquesta convocatòria, que no esgoten la via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs d’alçada davant l’Excma. i Magfca. Rector de la UAB, en el termini d’un mes, a comptar
des del dia següent de la seva publicació, de conformitat amb el que preveu l’article 115 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Acord 23/2009, de 30 de setembre, pel qual s'acorda aprovar la Normativa d'ús d'ordinadors portàtils a les
biblioteques UAB, que tot seguit es transcriu:
Normativa d'ús dels ordinadors portàtils de les biblioteques de la UAB
Article 1.- El servei de préstec d’ordinadors portàtils té com a objectiu facilitar als usuaris del Servei de
Biblioteques l’ús d’ordinadors portàtils per a finalitats exclusivament acadèmiques i de recerca, dins el recinte
de la biblioteca de la UAB.
Article 2.- El servei de préstec d’ordinadors portàtils es realitzarà a través de les diferents biblioteques de la
UAB i comportarà el lliurament, en règim de préstec i per un temps determinat, d’un ordinador portàtil en
perfectes condicions d’ús i funcionament, així com d’un imprès amb informació sobre el servei i les instruccions
d’ús que és necessari complir.
Article 3.- El préstec de l’ordinador es farà per a un període màxim de quatre hores diàries i sempre s’haurà de
retornar al taulell de préstec de la biblioteca, dins el termini establert per a la devolució.
Article 4.- Durant el període de préstec, l’usuari serà l’únic responsable de la custòdia i bon ús de l’ordinador
portàtil i, per tant, no podrà manipular ni el maquinari ni el programari instal·lat, ni cedir l’ordinador a cap altre
usuari del servei ni a cap altra tercera persona.
Article 5.- L’ús de l’ordinador portàtil queda restringit al recinte de la biblioteca i és per a finalitats
exclusivament acadèmiques i de recerca per la qual cosa resta terminantment prohibit treure’l del recinte de la
biblioteca o destinar-lo a cap altra finalitat.
Article 6.- Si l’usuari detecta qualsevol mal funcionament de maquinari o programari ho ha de comunicar
immediatament al personal de la biblioteca. En cas que es detecti un mal funcionament un cop l’usuari hagi
retornat el portàtil i no se n’hagi dit res, es tractarà com a un mal ús i s’aplicarà, si escau, l’article 9 d’aquesta
normativa.
Article 7.- En cas de retard en la devolució del portàtil s’aplicarà un dia de bloqueig en el servei de préstec per
hora o fracció de retard.
Article 8.- En cas que l’usuari tingui en préstec documents del Servei de Biblioteques amb data de devolució
vençuda o un bloqueig no podrà fer ús del servei préstec d’ordinadors portàtils.
Article 9.- En cas de destrucció, deteriorament greu, pèrdua o robatori del portàtil es procedirà a la suspensió
del dret de préstec fins que l’usuari l’hagi reposat per un altre de característiques similars o bé hagi abonat a la
biblioteca corresponent l’import del seu valor en un termini màxim de 30 dies, sense perjudici de l’obertura del
corresponent expedient disciplinari, si escau.
Article 10.- Per tot allò que no estigui expressament previst en aquesta normativa en relació amb les
obligacions dels usuaris i incompliment de les condicions d’ús dels ordinadors portàtils, caldrà aplicar les
disposicions del Reglament del Servei de Biblioteques.
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Acord 24/2009, de 30 de setembre, pel qual s'acorda aprovar la resolució de 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)
Departament

Revista

Proposta

MODALITAT ELECTRÒNICA
Departament de Ciències de la Computació
Centre de Recerca per a l'Educació Científica i
Matemàtica
Departament de Filologia Espanyola

MODALITAT PAPER
Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les
Ciències Experimentals
Departament d'Art
Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat
Mitjana
Departament de Didàctica de la Llengua, de la
Literatura i les Ciències Socials
Departament de Periodisme i de Ciències de la
Comunicació
Departament de Pedagogia Aplicada
Departament de Geografia

Electronic Letters on Computer Vision and
Image Anàlisis (ELCVIA)
Ciències. Revista del professorat
d'infantil, primària i secundària
STUDIA AUREA. Revista de Literatura
Española y Teoría Literaria del
Renacimiento y Siglo de Oro

2.000,00 €
1.300,00 €
900,00 €

Enseñanza de las Ciencias

4.000,00 €

Locus Amoenus

4.500,00 €

Faventia

4.000,00 €

Enseñanza de las Ciencias Sociales

3.500,00 €

Anàlisi. Quaderns de comunicació i
Cultura
Educar
Documents d'Anàlisi Geogràfica

2.400,00 €
3.500,00 €
4.000,00 €

Departament d'Història Moderna i Contemporània

Manuscrits. Revista d'Història Moderna

4.000,00 €

Departament de Filologia Espanyola
Departament de Traducció i d'Interpretació

Anuario Lope de Vega
Quaderns. Revista de Traducció

3.000,00 €
3.500,00 €

Departament de Filosofia

Enrahonar. Quaderns de Filosofia

3.500,00 €

Centre d'Estudis d'Història de les Ciències
Departament d'Art
Departament de Filologia Catalana
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de
l'Educació
Departament de Biologia Animal, de Biologia
Vegetal i d'Ecologia
Departament de Matemàtiques

Dynamis
Recerca Musicològica
Catalan Journal of Linguistics

3.000,00 €
3.000,00 €
1.500,00 €

Revista de Psicología del Deporte

3.500,00 €

ORSIS Organismes i Sistemes

2.000,00 €

Publicacions Matemàtiques
SORT Statistics and Operations Research
Transactions

3.500,00 €

Departament de Filologia Francesa i Romànica

Quaderns d'Italia

1.500,00 €

Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia
Centre d'Estudis de Patrimoni Arqueològic de la
Prehistòria (CEPAP)

Papers. Revista de sociologia

4.500,00 €

Treballs d'Arqueologia

3.000,00 €

Departament de Matemàtiques

TOTAL CONVOCATÒRIA

2.400,00 €

72.000,00 €
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Acord 25/2009, de 30 de setembre, pel qual s'acorda aprovar els criteris de la convocatòria de beques de la
DGR, que tot seguit es transcriu:
Criteris de priorització de les sol·licituds de beques predoctorals de formació d'investigadors
FI-DGR per a l'any 2010
CRITERIS GENERALS
El director de Tesi:
1. Ha d’estar vinculat a la UAB mitjançant qualsevol de les formes previstes en el seus estatuts (exceptuant
aquells casos en que la convocatòria de la Generalitat així ho especifiqui).
2. Ha de formar part d’un Grup de Recerca (SGR) de nova concessió de la Generalitat de Catalunya, en
qualsevol de les seves modalitats.
3. Ha de participar en un projecte de recerca competitiu vigent i finançat, presentat a través de Recerca.
a. Membre d’un Projecte I+D+I del Ministeri, FIS, CIDE, PETRI, CDTI, i tots aquells que provenen de
convocatòries públiques competitives i tenen finalitat de recerca (els SGR no es consideren
projectes d’adscripció).
b. Investigador principal d’un projecte UE a la UAB
c. els projectes presentats mitjançant altres centre de recerca participats per la UAB seran sotmesos a
la consideració de la Comissió d’Investigació.
4. Només podrà avalar una sol·licitud en aquesta convocatòria.
5. No podrà tenir més de dos becaris vigents de convocatòries FI-DGR (modalitat B) anteriors pel mateix
projecte finançat.
El projecte d’adscripció:
1. Ha de tenir una durada mínima d’un any a partir de la incorporació del candidat amb recursos que
garanteixin el compromís de finançament de la recerca del candidat. En el cas que el projecte estigui en
fase de resolució, es podrà sol·licitar la beca condicionada a la seva concessió, sempre i quan coincideixi
amb l’inici de la beca.
2. Per a cada projecte només es podrà presentar una sol·licitud. Només excepcionalment es podrà admetre
una segona sol·licitud de beca per als projectes que comprometin un mínim de cinc investigadors
equivalents a dedicació completa ( 5 EDP).
VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
Els candidats s'ordenaran segons una nota amb qualificació numèrica. Aquesta valoració constarà de dues
parts:
a) Valoració de l’expedient acadèmic del candidat (40% del total, 4 punts com a màxim)
Llicenciatura, enginyeria o arquitectura superior, grau o diplomatura amb títol màster que condueixi a
l’obtenció del títol de doctor.
Designem per x la mitjana ponderada de l’expedient acadèmic, calculada de la manera següent:
Sumem el nombre total de matrícules d'honor (valor 4), excel·lents (valor 3), notables (valor 2) i aprovats
(valor 1) de l’expedient i dividim aquest valor pel nombre total d’assignatures/crèdits superats segons
procedeixi.
Designem per m la mitjana de notes, fix per a cada titulació i any i homogeneïtzem el valor de la nota
mitjana de l'alumne entre diferents titulacions, assignant-li un valor
1
y = ----------- (3x + 4(1-m))
4-m
de manera que si x val m, obtenim y=1; mentre que per a x=4 obtenim y=4.
Els sis expedients amb millor nota d’expedient homologada (igual o superior a 3,5) seran prioritzats en els
sis primers llocs del llistat global, que s’ordenarà per la nota homologada.
Davant la complexitat de comparar les notes dels expedients acadèmics provinents dels centres de fora dels
sistema universitari espanyol i els provinents d'aquest sistema, es procedirà de la següent manera: la nota
mitjana dels expedients acadèmics estrangers serà processada segons la taula d'equivalències aprovada per
l'AGAUR i els representants de les universitats i que es pot trobar a la Resolució IUE/155/2009, de 2 de
gener (DOGC núm. 5313, de 6.2.2009).
b) Valoració de la Qualitat cientificotècnica i capacitat formativa del grup receptor (60%, 6 punts
com a màxim)
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b.1) Número de tesis llegides (entre l’1 de gener de 2005 i 21 de setembre de 2009) i dirigides pels
membres actuals de l’SGR on s’incorpori el becari. (màxim 2 punts).
b.2) Número de doctorands vigents en relació al nombre de doctors vigents de l’SGR del curs 2008-2009.
S’entendrà per doctorant el personal investigador en formació que amb el nou pla hagi inscrit la seva tesi o
bé, sota la modalitat antiga (decret 778/98), estigui realitzant els cursos de doctorat, o s’hagi matriculat del
treball de recerca, o s’hagi matriculat del DEA o tingui la tesi inscrita (màxim 1 punt).
b.3) Trams vius1, credencial ICREA o Ramón y Cajal del grup respecte al total de sol·licituds. (màxim 1
punt).
b.4) Número de tesis doctorals dirigides pel director de tesi (entre l’1 de gener de 2005 i 21 de setembre de
2009). (màxim 1 punt).
b.5) Nota mitjana ponderada del candidat respecta al total de candidats. (màxim 1 punt).
Acord 26/2009, de 30 de setembre, pel qual s'acorda aprovar la resolució de la III convocatòria d'estades
de recerca postdoctorals de la UAB per a departaments i instituts propis, que tot seguit es transcriu:
Resolució de la III convocatòria de beques de recerca postdoctorals de la UAB
Departament

Nom

Cognoms

Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i
d'Ecologia

JORGE

CURIEL YUSTE

Departament de Ciències de la Computació

DIMOSTHENIS

KARATZAS

Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat
Mitjana

JORDI

VIDAL PALOMINO

Departament de Filologia Catalana

JORDI

FORTUNY ANDREU

Departament de Geologia

DOLORINDA

DANIELE

Departament de Matemàtiques

SALVADOR

ORTIZ LATORRE

Departament de Medicina i Cirurgia Animals

MARIA MONTSERRAT

RIVERA DEL ALAMO

Departament de Periodisme i de Ciències de la
Comunicació

GLORIA

ROSIQUE CEDILLO

Departament de Psicologia Clínica i de la Salut

AMANDA

COMORETTO

Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals

MÓNICA

GARCÍA TOMÁS

Departament d'Economia Aplicada

JANA

HROMCOVÁ BIELA

Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP)

RAIMUNDO

VIEJO VIÑAS

Institut de Neurociències (INc)

ALICIA

GARCIA FALGUERAS

Acord 27/2009, de 30 de setembre, 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:

1

S’entén com a tram viu de recerca aquell que contempli l’any en curs dins del període de sis anys a partir del darrer tram
concedit
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Sol·licitud altes i modificacions de grups propis UAB
MODIFICACIONS DE GRUPS
NOM DEL GRUP

ESTAT DEL GRUP

CANVIS SOL·LICITATS

Aprovat 02/03/06

Incloure noves paraules clau. BAIXES PERSONAL:
Josep Mas Pla. ALTES PERSONAL: Eudald Maestro
Maideu (Dep. Geologia), Rogelio Linares Santiago
(Dep. Geologia), Mario Zarroca Hernández (Dep.
Geologia), Marc Anglés i Vila (Dep. Geologia), Violeta
Riera Rubio (Dep. Geologia)

1374 - Grup de Recerca Micologia
Aprovat 02/03/06
Veterinària

ALTES: Romualdo Cabañas Arena, Lorena Alborch
Cháfer, Jaume Martorell Montserrat. BAIXES: Félix
Ángel García Arnás, Francesc Accensi Alemany, Neus
Planas Pont, Alexandre Esteban Franco. Canvi
dedicació: Carolina Gómez Romero

1534 - Grup de Recerca
Parasitologia Veterinària

Aprovat 02/03/06

ALTA: Marcela Pabón Valverde

1515 - Grup de Recerca
Microbiologia Aplicada i Medi
Ambiental

Aprovat 02/03/06

ALTES:Lídia Domínguez Clavería. Canviar dedicació:
Esteban Leonardo Arosemena Angulo. Canvi situació
a membre extern: Carlos Shiva Ramayoni

ESTAT DEL GRUP

COMENTARIS

1412 - Grup de Recerca en
Ensenyament i Divulgació de la
Geologia - GREDGEO

NOUS GRUPS
NOM DEL GRUP
Grup de Recerca Estudi de
Polítiques Legals a Europa.
IP: Susana Navas Navarro. Dep.
de Dret Privat

NOU

Grup de Recerca en Història
de la Llengua Catalana de
l'Època Contemporània.
IP: Daniel Casals Martorell. Dep.
de Filologia Catalana.

NOU

Grup de Recerca MIRAS
(Mediació i Interpretació:
Recerca en l'Àmbit Social).
IP: Marta Arumí Ribas. Dep. de
Traducció i Interpretació

NOU

Grup de Recerca Observatori
per la inclusió socioeducativa.
IP: Pedro Jurado de los Santos.
Dep. Pedagogia Aplicada

NOU

Acord 28/2009, de 30 de setembre, pel qual s'acorda estimar la sol·licitud de pròrroga presentada per un
becari beneficiari d'una beca de la convocatòria UAB-SCH.

I.3.3. Comissió de Política Lingüística
Acord 01/2009, de 17 de setembre, pel qual s'aprova la resolució de la convocatòria d'ajuts per a tesis
doctorals 2008, que tot seguit es transcriu:
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Resolució de la convocatòria d’ajuts per a redactar tesis doctorals en català. Any 2008

Nom

Departament

Data de lectura

Ignasi Bolívar Ribas

Dept. de Pediatria, d’Obstetrícia i
Ginecologia, i de Medicina Preventiva

Novembre de 2008

1.000 €

Mireia Rom Sedó

Dept. de Psicologia Evolutiva

Gener de 2009

1.000 €

Total

Resolució

1.000 €

Acord 02/2009, de 17 de setembre, pel qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per a tesis doctorals per al
2009, que tot seguit es transcriu:
Convocatòria d’ajuts per a la correcció de tesis doctorals en català. Any 2009
L'objectiu d'aquesta convocatòria és fomentar la redacció de tesis doctorals en llengua catalana a la Universitat
Autònoma de Barcelona i assegurar-ne la qualitat lingüística.
S’entén com a tesis doctoral en català aquella que es pugui incloure en algun dels supòsit següents:
a) Tesis escrites íntegrament en català.
b) Tesis desenvolupades amb l’obtenció del títol de doctor/a amb menció europea i que estiguin escrites en
català i una altra llengua de la Unió Europea.
c) Tesis estructurades com a compendi de publicacions on les parts o capítols que no siguin publicacions
estiguin escrites en català.
La dotació de la convocatòria del 2009 és de 6.000 €.
Requisits de les persones sol·licitants
Poden presentar sol·licituds per a aquesta convocatòria totes les persones que
siguin estudiants de doctorat de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Un cop llegides, les tesis doctorals que hagin rebut aquest ajut s’han d’incorporar al dipòsit de tesis doctorals
en xarxa (TdX), gestionat pel Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) i el Centre de
Supercomputació de Catalunya (CESCA).
Quantia i destinació dels ajuts
L’import de l’ajut serà com a màxim de 1.500 euros.
Els ajuts es destinaran a subvencionar les despeses derivades de la correcció de les tesis doctorals objecte
d’aquesta convocatòria. Les referències bibliogràfiques en queden excloses, tot i que s’oferirà assessorament
sobre els criteris de citació de les fonts consultades.
En el cas de les tesis estructurades com a compendi, l’import de l’ajut està destinat a la correcció de les parts o
capítols que no siguin publicacions.
Documents que cal aportar
• L'imprès de sol·licitud, que es pot recollir a la Secretaria General o descarregar-lo des d'aquí.
Una certificació que acrediti que s'ha inscrit la tesi.
Termini de presentació de sol·licituds
Aquesta convocatòria és oberta durant tot l'any 2009.
Les sol·licituds s'han de presentar a la Secretaria General.
Resolució
El Servei de Llengües resoldrà la convocatòria per delegació de la Comissió de Política Lingüística, que en serà
informada amb caràcter anual.
El Servei de Llengües gestionarà la correcció de les tesis (tarifes, correctors, etc.)
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I.3.4. Comissió de Qualitat i d’Avaluació
Acord 12/2009, de 18 de setembre, pel qual s’informa dels recursos d’alçada presentats amb relació de la
convocatòria d’avaluació de l’activitat docent del professorat Funcionari i Contractat de la UAB per trams
meritats fins el 31 de desembre de 2008, i elevar-los a la rectora per a la seva resolució.
Acord 13/2009, de 18 de setembre, pel qual s’autoritza al president de la Comissió de Qualitat i Avaluació
la resolució de l’avaluació de l’activitat docent del professorat que tinguin resolució favorable del recurs i que,
per tant hagi estat admesa la sol·licitud de participació en la convocatòria d’Avaluació de l’Activitat Docent del
Professorat Funcionari i Contractat de la UAB per trams meritats fins el 31 de desembre de 2008.
Acord 14/2009, de 18 de setembre, pel qual es desestimen les al·legacions presentades per un professor en
relació a l’acord de la Comissió de Qualitat i d’Avaluació pel qual s’aprova la relació provisional del professorat
que obté avaluació favorable de la seva activitat docent per a períodes meritats fins el 31 de desembre de
2008.
Acord 15/2009, de 18 de setembre, pel qual s’aprova la relació de professorat de la UAB que obté avaluació
favorable i no favorable de l’activitat docent, corresponent a la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent del
professorat de la UAB dels períodes meritats fins el 31 de desembre de 2008, que tot seguit es transcriu:
Resolució d’avaluació de l’activitat docent del professorat de la UAB
ABADAL BERINI, GABRIEL
ABARCA SALAT, M. LOURDES
ACCENSI ALEMANY, FRANCESC
ADRIAN ESCUDERO, JESUS
AGUILERA AVILA, JOSE
ALBEROLA DOMINGO, JORDI
ALEMANY VILAMAJO, AGUSTIN
ALIBES ARQUES, RAMON
ALOS-MONER VILA, RAMON DE
ALVAREZ GOMEZ, MANUEL
ALVARO CAMPOS, GREGORIO
AMADOR GUILLEM, MIQUEL
ANDALUZ MARTINEZ, ANA MARIA
ARNAL AGUSTIN, JUSTO
AUBANELL JUBANY, ANNA MARIA
BACARDI TOMAS, MONTSERRAT
BADELL SERRA, ISABEL
BADIA MARTIN, MARIA DEL MAR
BALLART HERNANDEZ, FRANCESC XAVIER
BALLESTER GIBERT, JORDI
BARBE IZUEL, M ESTER
BARCELO SERRAMALERA, MERCE
BARTOLOME FILELLA, JORDI
BAYON RUEDA, JUAN PABLO
BEEBY LONSDALE, ALLISON
BENET CATALA, JORDI
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BEVIA BAEZA, MARIA DEL CARMEN
BLANCO PONT, JOSEP MARIA
BORGES AYATS, JOAQUIN
BOSCH GARDELLA, AGUSTI
BOTELLA CORRAL, JOAN
BOURDELANDE FERNANDEZ, JOSE LUIS
BRAÑAS ESPIÑEIRA, JOSE MANUEL
BROTO BLANCO, CARLOS
BUTI FERRET, MARIA ASUNCION
CABAÑES SAENZ, FRANCISCO JAVIER
CABRE MONNE, MARIA TERESA
CALMELL PIGUILLEM, CESAR
CALSAMIGLIA BLANCAFORT, SERGIO
CAMPILLO GRAU, MARIA MERCEDES
CAMPOY SANCHEZ, SUSANA
CANALS CADAFALCH, MARIA M.
CARDELLACH LOPEZ, ESTEVE
CARRERAS COLLADO, RAMON
CASACUBERTA SEVILLA, DAVID JORGE
CASALS MARTORELL, DANIEL
CASTELLA GOMEZ, GEMMA
CATALA DOMENECH, JOSE MARIA
CELMA SANZ, JORDI
CHAMARRO LUSAR, ANDRES
CLADERA CERDA, JOSEP BARTOMEU
COMELLES GARCIA, SALVADOR
CORBELLA CORDOMI, MARIA MERCE
CORS MEYA, JORDI
COSTA PAGES, JOAN
COSTA QUINTANA, JOAN
CREUS CAPDEVILA, AMADEU
CUBELLS SERRA, JENNY
CUENCA GARCIA, MARIA JOSE
DELGADO REINA, MATILDE
DELLUNDE CLAVE, M. PILAR
DEULOFEU PIQUET, JORDI
DIAZ FERNANDEZ, AURELIO
DIOS MARCER, JOSE MARIA DE
DOMENECH ANTUNEZ, FRANCESC XAVIER
DOVAL DIEGUEZ, EDUARDO
DURALL RIVAS, IGNACIO
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EDO IZQUIERDO, SILVIA
ESPADALER GELABERT, XAVIER
ESPINO LOPEZ, ANTONIO
ESPUNY TOMAS, MARIA JESUS
ESPUNYA PRAT, MARIA CARME
ESTAPE DUBREUIL, MARIA GLORIA
ESTOP GRAELLS, EUGENIA
EZPELETA ASCASO, LOURDES
FARRES PUNTI, RAMON
FATJO GOMEZ, PEDRO
FEIXAS CONDOM, MONICA
FERNANDEZ CASTRO, JORDI
FERNANDEZ PASARIN, ANA MAR
FERRANDIZ FORASTER, CARLOS
FERRER BERMEJO, DAVID
FERRER CAUBET, LLUIS
FERRET QUESADA, ALFRED
FERRUS ANTON, BEATRIZ
FIGUEREDO GALIMANY, MARTA
FONS RENAUDON, VIRGINIA
FONT SEGURA, XAVIER
FORNIELES DEU, ALBERT
FRANCH SERRACANTA, JORDI
FUENTES PUJOL, M. EULALIA
GAIRIN SALLAN, JOAQUIN
GALAN GARCIA, GUMERSINDA
GARCIA ARUMI, JOSE
GARCIA MUÑOZ, NURIA
GARGATAGLI BRUSA, ANA MARIA
GEA LEIVA, M.TERESA
GELABERT PEIRI, RICARD
GENE TORRABADELLA, JORDI
GENESCA GARRIGOSA, ANA
GIFREU FONT, JUDITH
GIMENEZ GARCIA, VICTOR MANUEL
GOMEZ TRIAS, NESTOR
GONZALEZ ANADON, GLORIA
GONZALEZ LLORENTE, JOSE
GONZALEZ SABATE, JORDI
GRASA HERNANDEZ, RAFAEL
GREGORI CIFRE, JOSEP M
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GUASCH BOYE, ORIOL
GUILLAZO BLANCH, GEMMA
HERNANDEZ REYNES, JESUS
IZQUIERDO BENITO, M JESUS
IZQUIERDO RODRIGUEZ, CONRADO
IZQUIERDO TUGAS, MARIA DELS DOLORS
JUNYENT PUBILL, MERCE
JURADO DE LOS SANTOS, PEDRO
LABORDA MOLLA, CRISTINA
LARRAURI PIJOAN, ELENA
LLORENS MALUQUER, CARLOS
LOPE PEÑA, ANDREU
LOPEZ OLVERA, JORGE RAMON
LOPEZ ROLDAN, JOSE PEDRO
LORA-TAMAYO D'OCON, EMILIO
MACHUCA AYUSO, M. JESUS
MAJO MASFERRER, NATALIA
MALAGARRIGA ROVIRA, TERESA
MAÑOSAS CAPELLADES, FRANCESC
MARCO SANCHEZ, IGNACIO
MARCOS DAUDER, RICARDO
MARGALEF BURRULL, TOMAS MANUEL
MARTI CLUA, JOAQUIM
MARTI OLIVE, JOEL
MARTI RIPOLL, MARIA MERCE
MARTIN ANTOLIN, JUAN FERNANDO
MARTIN IBAÑEZ, MARIA TERESA
MARTIN MATEO, MIGUEL LUIS
MARTINEZ GIRALT, XAVIER
MARTINEZ MARTINEZ, LUZ MARIA
MARTINEZ MUÑOZ, MARIO
MARTINEZ PARRA, JOSE LUIS
MARTINEZ VILALTA, JORDI
MAS ROCABAYERA, CARLES DE
MASSO SOLER, EDUARD
MATEO PEREZ, MARIA ROSARIO DE
MATEU DE ANTONIO, ENRIQUE MARIA
MEDINA CASANOVAS, JAUME
MENDIZABAL RIERA, ENRIC JAUME
MENENDEZ NADAL, OSCAR
MILHEIRO TANQUEIRO, HELENA MARIA
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MINETT WILKINSON, JACQUELINE
MIRO AMETLLER, ROSA
MOLINA MARTINEZ, LUCIA
MONTENEGRO MARTINEZ, MARISELA
MORA TORCAL, RAFAEL
MORAJKO ., ANNA BARBARA
MORATA TIERRA, FRANCESC
MOREN ALEGRET, RICARD
MORON LERMA, MARIA ESTHER
MORROS CARULLA, ANTONI
MOTA GORRIZ, MARIA CARMEN DE LA
NADAL ALEMANY, ROSER
NARCISO FARIAS, MERCEDES
NAVARRO ACEBES, XAVIER
NEUNZIG ., WILHELM
OBIOLS HOMS, FRANCISCO
OBIS ARTAL, MARIA TERESA
OLIVER DEL OLMO, SONIA
OLIVER MALAGELADA, JOAN
ORIOLS PLADEVALL, XAVIER
ORRIOLS ALSINA, ANNA
ORTIZ GUITART, ANNA
ORZESZEK SUJAK, AGATA
PACO SANCHEZ, PEDRO ANTONIO DE
PARELLA RUBIO, SONIA
PEDRET FERRE, CARLOS
PEDRO-BOTET MONTOYA, JUAN
PELACHS MAÑOSA, ALBERT
PERALTA SERRANO, ALICIA
PERERA DOMENECH, FRANCESC
PEREZ OBIOL, RAMON
PINO VILALTA, JOAN
PIQUE HUERTA, RAMON MARIA
PIVIDORI GURGO, MARIA ISABEL
PONTE MARULL, INMACULADA
PORTELL CORTES, Mª ISABEL
PUIG CASADO, PEDRO
PUIGPELAT MARTI, FRANCESCA
PUJAL LLOMBART, MARGARITA
PUJOL GOMEZ, JOSEP
PUJOL TARRES, JUAN
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PUJOL VILALLONGA, ROSA MARIA
RECAÑO VALVERDE, JOAQUIN
RECIO ANDREU, ALBERT
RIALP CRIADO, ALEJANDRO
RIALP CRIADO, JOSE
RIBA TREPAT, MARIA CRISTINA
RIERADEVALL PONS, JUAN
RIFE SANTALO, JORDI
RIOS MESTRE, ANTONIO
RIUS CORNADO, XAVIER
RIVA AMELLA, JOSEP LLUIS
RODRIGO DOMINGUEZ, ANSELM
RODRIGUEZ BAEZA, ALFONSO
ROQUE RODRIGUEZ, FRANCESC XAVIER
ROURE NOLLA, JOAN
ROVIRA VAL, M ROSA
RULLAN AYZA, MERCEDES
SABES XAMANI, MANUEL
SAEZ TAJAFUERCE, BEGOÑA
SANCHEZ MORENO, ALVARO
SANCHEZ PUJADAS, FRANCISCO JAVIER
SANTISTEBAN FERNANDEZ, ANTONIO MANUEL
SECO GRANADOS, GONZALO
SEGALES COMA, JOAQUIM
SENAR ROSELL, MIQUEL ANGEL
SERRA GRAELLS, FRANCISCO
SERRALLONGA URQUIDI, JOAN
SERRANO GARCIA, FRANCISCO JAVIER
SHIRAISHI NAKANE, MINORU
SIERRA NOGUERO, ELISEO
SOLA MONELLS, XAVIER
SOLA TEY, MAGDA
SOLE COT, SEBASTIA
SOLE SABATE, JOSEP MARIA
SOLER VILAGELIU, OLGA
SOUTO NIEVES, GUADALUPE
SPRINGER ., BERND
SUADES ORTUNO, JOAN
SUAU LEON, PEDRO
SUAY HERNANDEZ, BLANCA CELIA
SUREDA CARRIO, JERONI
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SUREDA CARRIO, JERONI
TEJADA FERNANDEZ, JOSE
TERUEL PLANAS, MARIA ELVIRA
TOMAS FOLCH, MARINA
TONIOLO ., ALBERTA
TOR AGUILERA, JORDI
TORNS MARTIN, M TERESA
TORRAS GARCIA, MERITXELL
TORT-MARTORELL LLABRES, M CARMEN
TRILLAS JANE, FRANCESC ASSIS
UNZETA LOPEZ, MERCEDES
VALDES GAZQUEZ, MARIA
VALDOVINOS PERDICES, NURIA
VALE MARTINEZ, ANA MARIA
VALERO BARRANCO, FRANCISCO
VAN WIJK ADAN, MARIA LUISA
VENTURA QUEIJA, JACINTO
VERGARA ESTERAS, PATROCINIO
VERGE MESTRE, XAVIER
VICENS LORENTE, ANTONI
VICENT HUGUET, MARIA TERESA
VILADOMIU CANELA, LOURDES
VILADRICH SEGUES, MARIA DEL CARME
VILARDELL RIERA, INMACULADA
VILARIÑO FREIRE, FERNANDO LUIS
VILLALBA NICOLAS, FRANCESC XAVIER
VIRGILI MOYA, ALBERT
ZHOU GU, MINKANG

Acord 16/2009, de 18 de setembre, pel qual s’aprova la taula d’equivalències entre els criteris de la UAB i
els criteris d’AQU per a l’assignació de les valoracions en l’avaluació de l’activitat docent del professorat, que tot
seguit es transcriu:
Equivalència entre criteris AQU i UAB i d’equivalències per a l’assignació de les valoracions
CRITERIS
AQU
1. Autoinforme del professor

Equivalencia Criteris UAB
4.- Autoinforme

2. Planificació docent

1.- Dedicació docent

3. Actuació professional i desenvolupament

2.- Formació, innovació i reconeixement

4. Valoració dels resultats de l'activitat docent
5. Valoració de la satisfacció dels estudiants i
graduats

3.- Valoració de la planificació i dels resultats del professor
3.- Valoració de la planificació i dels resultats del professor
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VALORACIONS
AQU

Equivalencia valoració UAB

I- insuficient

El model UAB assigna puntuacions numèriques, per cada criteri, es
proposa:

S- suficient

4.- Autoinforme (màxim 15 punts, mínim 7 punts)
I- de 0 a 6

E- excel·lent

S- de 7 a 11
E- a partir de 12

NA- No Aplica

1.- Dedicació docent (màxim 35 punts, mínim 10 punts)
I- de 0 a 9,99
S- de 10 a 17,99
E- a partir de 18
2.- Formació, innovació i reconeixement (màxim 20 punts, mínim 3
punts)
I- de 0 a 2,99
S- de 3 a 8,99
E- a partir de 9
3.- Valoració dels resultats del professor (màxim 30 p., mínim 10 p.)
I- de 0 a 9,99
S- de 10 a 22,99
E- a partir de 23

II. Nomenaments i cessaments
II.1. Facultats i Escoles universitàries
Nomenaments
Resolució de la rectora, de 2 de setembre de 2009, per la qual es nomena el senyor Manuel del Valle Zafra
coordinador d’estudis de la Llicenciatura de Química de la Facultat de Ciències.
Resolució de la rectora, de 14 de setembre de 2009, per la qual es nomena el senyor Antoni Barbadilla
Prados coordinador d’estudis de Grau en Genètica de la Facultat de Biociències.
Resolució de la rectora, de 14 de setembre de 2009, per la qual es nomena el senyor Anselm Rodrigo
Domínguez coordinador d’estudis de Grau en Biologia Ambiental de la Facultat de Biociències.
Resolució de la rectora, de 14 de setembre de 2009, per la qual es nomena el senyor Jordi Benet Català
coordinador d’estudis de Grau en Ciències Biomèdiques de la Facultat de Biociències.
Resolució de la rectora, de 14 de setembre de 2009, per la qual es nomena la senyora María Ramos
Martínez Alonso coordinadora d’estudis de Grau en Microbiologia de la Facultat de Biociències.
Resolució de la rectora, de 22 de setembre de 2009, per la qual es nomena la senyora M. Mercè Edo Basté
coordinadora d’estudis de Grau en Educació Infantil de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Resolució de la rectora, de 22 de setembre de 2009, per la qual es nomena la senyora Cecília Llobet Roig
coordinadora d’estudis de Grau en Educació Primària de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Resolució de la rectora, de 22 de setembre de 2009, per la qual es nomena el senyor Rafael Merino Pareja
coordinador d’estudis de Grau en Pedagogia i de Grau en Educació Social de la Facultat de Ciències de
l’Educació.
Resolució de la rectora, de 22 de setembre de 2009, per la qual es nomena la senyora M. Lourdes
Martínez Mínguez coordinadora d’estudis de la Diplomatura d’Educació Infantil de la Facultat de Ciències de
l’Educació.
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Resolució de la rectora, de 22 de setembre de 2009, per la qual es nomena la senyora M. Montserrat Rifà
Valls coordinadora d’estudis de la Diplomatura d’Educació Primària de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Resolució de la rectora, de 22 de setembre de 2009, per la qual es nomena el senyor Joan Estrada Aguilar
coordinador d’estudis de la Diplomatura d’Educació Física de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Resolució de la rectora, de 22 de setembre de 2009, per la qual es nomena la senyora M. Carmen Ruiz
Bueno coordinadora d’estudis de la Diplomatura d’Educació Social i de la Llicenciatura de Pedagogia de la
Facultat de Ciències de l’Educació.
Resolució de la rectora, de 22 de setembre de 2009, per la qual es nomena la senyora Carrasumada
Serrano Pau coordinadora d’estudis de la Diplomatura d’Educació Especial de la Facultat de Ciències de
l’Educació.
Resolució de la rectora, de 22 de setembre de 2009, per la qual es nomena la senyora M. Carmen SantaCruz Alemán coordinadora de la Unitat de Citologia i Histologia de la Facultat de Biociències.
Resolució de la rectora, de 22 de setembre de 2009, per la qual es nomena la senyora Laura Tusell Padrós
coordinadora de la Unitat de Biologia Cel·lular de les Facultats de Biociències i de Veterinària.
Resolució de la rectora, de 22 de setembre de 2009, per la qual es nomena el senyor José María Sanahuja
Gavaldà coordinador d’estudis de la Llicenciatura de Psicopedagogia de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Resolució de la rectora, de 22 de setembre de 2009, per la qual es nomena la senyora M. Asunción Blanco
Romero coordinadora del Tronc Comú de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Resolució de la rectora, de 23 de setembre de 2009, per la qual es nomena el senyor Juan Antonio
Barceló Álvarez coordinador d’estudis de Grau en Arqueologia de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Cessaments
Resolució de la rectora, de 2 de setembre de 2009, per la qual el senyor Manuel del Valle Zafra cessa com
a coordinador d’estudis Adjunt de la Llicenciatura de Química de la Facultat de Ciències.
Resolució de la rectora, de 2 de setembre de 2009, per la qual la senyora Marta Figueredo Galimany cessa
com a coordinadora d’estudis de la Llicenciatura de Química de la Facultat de Ciències.
Resolució de la rectora, de 8 de setembre de 2009, per la qual el senyor Ricardo Juan Toledo Morales
cessa com a coordinador d’estudis d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió de l’Escola Universitària
d’Informàtica de Sabadell.
Resolució de la rectora, de 8 de setembre de 2009, per la qual el senyor Jordi Pons Aróztegui cessa com a
coordinador de la Biblioteca de l’Escola Universitària d’Informàtica de Sabadell.
Resolució de la rectora, de 8 de setembre de 2009, per la qual el senyor Xavier Oriols Pladevall cessa com
a coordinador de Laboratoris de l’Escola Universitària d’Informàtica de Sabadell.
Resolució de la rectora, de 22 de setembre de 2009, per la qual la senyora Cecília Llobet Roig cessa com a
coordinadora d’estudis de la Diplomatura d’Educació Primària de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Resolució de la rectora, de 22 de setembre de 2009, per la qual la senyora M. Mercè Edo Basté cessa com
a coordinadora d’estudis de la Diplomatura d’Educació Infantil de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Resolució de la rectora, de 22 de setembre de 2009, per la qual la senyora M. Lourdes Martínez Mínguez
cessa com a coordinadora d’estudis de la Diplomatura d’Educació Física de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Resolució de la rectora, de 22 de setembre de 2009, per la qual la senyora Carrasumada Serrano Pau
cessa com a coordinadora d’estudis de titulació d’Educació Especial de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Resolució de la rectora, de 22 de setembre de 2009, per la qual la senyora Josefina Sala Roca cessa com
a coordinadora de titulació de la Diplomatura d’Educació Social de la Facultat de Ciències de l’Educació.
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Resolució de la rectora, de 22 de setembre de 2009, per la qual la senyora Patricia Olmos Rueda cessa
com a adjunta al coordinador d’estudis de la Llicenciatura de Pedagogia i Psicopedagogia de la Facultat de
Ciències de l’Educació.
Resolució de la rectora, de 22 de setembre de 2009, per la qual la senyora Margarida Teixidor Corominas
cessa com a coordinadora general de Practicum de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Resolució de la rectora, de 22 de setembre de 2009, per la qual el senyor José María Sanahuja Gavaldà
cessa com a coordinador d’estudis de la Llicenciatura de Pedagogia i Psicopedagogia de la Facultat de Ciències
de l’Educació.
II.2. Departaments
Nomenaments
Resolució de la rectora, de 2 de setembre de 2009, per la qual es nomena el senyor Juli Cebrian Puyuelo
coordinador de Tercer Cicle del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística.
Resolució de la rectora, de 2 de setembre de 2009, per la qual es nomena la senyora Ana María Margallo
González coordinadora del Prácticum del Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les
Ciències Socials.
Resolució de la rectora, de 2 de setembre de 2009, per la qual es nomena la senyora Lucile Nussbaum
Capdevila directora del Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials.
Resolució de la rectora, de 2 de setembre de 2009, per la qual es nomena la senyora Raquel Piqué Huerta
directora del Departament de Prehistòria.
Resolució de la rectora, de 9 de setembre de 2009, per la qual es nomena el senyor Juli Real Obradors
director en funcions del Departament de Química.
Resolució de la rectora, de 14 de setembre de 2009, per la qual es nomena el senyor Eugeni Giral
Quintana director en funcions del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació.
Resolució de la rectora, de 14 de setembre de 2009, per la qual es nomena la senyora M. Ángeles Catena
Rodulfo responsable de Tercer Cicle del Departament de Filologia Francesa i Romànica.
Resolució de la rectora, de 14 de setembre de 2009, per la qual es nomena la senyora M. Lourdes
Martínez Mínguez coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i
Corporal.
Resolució de la rectora, de 14 de setembre de 2009, per la qual es nomena el senyor Dan Rodríguez
García coordinador de Tercer Cicle del Departament d’Antropologia Social i Cultural.
Resolució de la rectora, de 14 de setembre de 2009, per la qual es nomena la senyora Carlota
Poschenrieder Wiens coordinadora de la Unitat de Fisiologia Vegetal del Departament de Biologia Animal, de
Biologia Vegetal i d’Ecologia.
Resolució de la rectora, de 14 de setembre de 2009, per la qual es nomena el senyor Armand Balsebre
Torroja director en funcions del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat II.
Resolució de la rectora, de 14 de setembre de 2009, per la qual es nomena el senyor Joaquín Puig
González secretari en funcions del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat I.
Resolució de la rectora, de 14 de setembre de 2009, per la qual es nomena el senyor Josep Maria Martí
Martí director en funcions del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat I.
Resolució de la rectora, de 14 de setembre de 2009, per la qual es nomena el senyor Xavier Giró Martí
director en funcions del Departament de mitjans, Comunicació i Cultura.
Resolució de la rectora, de 14 de setembre de 2009, per la qual es nomena el senyor Jaume Soriano
Clemente secretari en funcions del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura.
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Resolució de la rectora, de 14 de setembre de 2009, per la qual es nomena la senyora Núria Simelio Solà
secretària en funcions del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació.
Resolució de la rectora, de 14 de setembre de 2009, per la qual es nomena la senyora M. Rosario Lacalle
Zalduendo vicedirectora d’Activitats Culturals i Relacions Exteriors del Departament de Periodisme i de Ciències
de la Comunicació.
Resolució de la rectora, de 14 de setembre de 2009, per la qual es nomena el senyor Jaime Barrera Fusté
secretari del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal.
Resolució de la rectora, de 14 de setembre de 2009, per la qual es nomena la senyora Cecília Gassull
Bustamante directora del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal.
Resolució de la rectora, de 14 de setembre de 2009, per la qual es nomena el senyor Aurelio Díaz
Fernández director del Departament d’Antropologia Social i Cultural.
Resolució de la rectora, de 14 de setembre de 2009, per la qual es nomena la senyora Montserrat Oller
Freixa secretària del Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials.
Resolució de la rectora, de 22 de setembre 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 22 de setembre 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 22 de setembre de 2009, per la qual es nomena el senyor José Tejada
Fernández coordinador de Tercer Cicle del Departament de Pedagogia Aplicada.
Resolució de la rectora, de 22 de setembre de 2009, per la qual es nomena la senyora Cristina Templado
Meseguer coordinadora de la Unitat de Biologia Cel·lular i de Genètica Mèdica (Facultat de Medicina) del
Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia.
Cessaments
Resolució de la rectora, de 2 de setembre de 2009, per la qual el senyor Joan Curbet Soler cessa com a
coordinador de Tercer Cicle del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística.
Resolució de la rectora, de 2 de setembre de 2009, per la qual la senyora Montserrat Oller Freixa cessa
com a coordinadora del Pràcticum del Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències
Socials.
Resolució de la rectora, de 2 de setembre de 2009, per la qual la senyora Lucile Nussbaum Capdevila
cessa com a secretària del Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials.
Resolució de la rectora, de 2 de setembre de 2009, per la qual el senyor Joan Pagès Blanch cessa com a
director del Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials.
Resolució de la rectora, de 2 de setembre de 2009, per la qual el senyor Miguel Molist Montaña cessa com
a director del Departament de Prehistòria.
Resolució de la rectora, de 8 de setembre de 2009, per la qual el senyor Jaume Pujol Capdevila cessa com
a director de l’Escola Universitària d’Informàtica de Sabadell.
Resolució de la rectora, de 8 de setembre de 2009, per la qual la senyora Ana Cortés Fité cessa com a
secretària de l’Escola Universitària d’Informàtica de Sabadell.
Resolució de la rectora, de 9 de setembre de 2009, per la qual el senyor Santiago Maspoch Andrés cessa
com a director del Departament de Química.
Resolució de la rectora, de 14 de setembre de 2009, per la qual el senyor Eugeni Giral Quintana cessa
com a director del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació.
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Resolució de la rectora, de 14 de setembre de 2009, per la qual el senyor Javier Blanco Escoda cessa com
a coordinador de Tercer Cicle del Departament de Filologia Francesa i Romànica.
Resolució de la rectora, de 14 de setembre de 2009, per la qual el senyor Jaime Barrera Fusté cessa com
a coordinador de Tercer Cicle del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal.
Resolució de la rectora, de 14 de setembre de 2009, per la qual el senyor Aurelio Díaz Fernández cessa
com a coordinador de Tercer Cicle del Departament d’Antropologia Social i Cultural.
Resolució de la rectora, de 14 de setembre de 2009, per la qual el senyor Joan Barceló Coll cessa com a
coordinador de la Unitat de Fisiologia Vegetal del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i
d’Ecologia.
Resolució de la rectora, de 14 de setembre de 2009, per la qual el senyor Joaquín Puig González cessa
com a secretari del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Resolució de la rectora, de 14 de setembre de 2009, per la qual el senyor Josep Maria Martí Martí cessa
com a Director del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Resolució de la rectora, de 14 de setembre de 2009, per la qual la senyora Teresa Velázquez GarcíaTalavera cessa com a secretària del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació.
Resolució de la rectora, de 14 de setembre de 2009, per la qual la senyora Núria Simelio Solà cessa com a
vicedirectora d’Activitats Culturals i Relacions Institucionals i Internacionals del Departament de Periodisme i de
Ciències de la Comunicació.
Resolució de la rectora, de 14 de setembre de 2009, per la qual la senyora Cecília Gassull Bustamante
cessa com a secretària del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal.
Resolució de la rectora, de 14 de setembre de 2009, per la qual el senyor Pere Godall Castell cessa com a
director del Departament de Didàctica de l’Expressió Musica, Plàstica i Corporal.
Resolució de la rectora, de 14 de setembre de 2009, per la qual la senyora María Valdés Gázquez cessa
com a directora del Departament d’Antropologia Social i Cultural.
Resolució de la rectora, de 22 de setembre de 2009, per la qual la senyora M. Antònia Martí Escayol cessa
com a coordinadora de Polítiques de Prevenció de Riscos Laborals del Departament d’Història Moderna i
Contemporània.
Resolució de la rectora, de 22 de setembre de 2009, per la qual la senyora M. Gemma Rubí Casals cessa
com a coordinadora per a Polítiques d’Igualtat del Departament d’Història Moderna i Contemporània.
Resolució de la rectora, de 22 de setembre de 2009, per la qual el senyor Joaquín Gairín Sallán cessa com
a coordinador de Tercer Cicle del Departament de Pedagogia Aplicada.
Resolució de la rectora, de 22 de setembre de 2009, per la qual el senyor Marcel Jiménez Farrerons cessa
com a coordinador de la Unitat de Fisiologia (Facultat de Veterinària) del Departament de Biologia Cel·lular, de
Fisiologia i d’Immunologia.
Resolució de la rectora, de 22 de setembre de 2009, per la qual el senyor Antonio Armario García cessa
com a coordinador de la Unitat de Fisiologia Animal (Facultat de Biociències) del Departament de Biologia
Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia.
Resolució de la rectora, de 22 de setembre de 2009, per la qual el senyor Xavier Navarro Acebes cessa
com a coordinador de la Unitat de Fisiologia Mèdica (Facultat de Medicina) del Departament de Biologia
Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia.
II.3. Institucionals
Nomenaments
Resolució de la rectora de 15 de setembre de 2009, per la qual es nomena el senyor Iván Martinez Flores
vicegerent de l’àmbit de recerca.
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III. Convenis
III.1. Marcs de col·laboració
Conveni de 25 d’agost de 2009 entre la UAB i la University of Montana, Canadà, per a facilitar la
col·laboració mútua, la recerca acadèmica i la cooperació educativa.
Conveni de 18 de setembre de 2009 entre la UAB i la Universidade Federal de São Carlos-UFSCar (Brasil),
per a la col·laboració en els aspectes acadèmics i d'investigació.
Conveni de 18 de setembre de 2009 entre la UAB i la Universidade Federal de São Carlos-UFSCar (Brasil),
per a la col·laboració dels departaments de Física (Grup de Física dels Materials II) de la UAB i de Engenharia
de Materiais (Grupo de Materiais Nanoestructurados Metálicos) de la UFSCar per elaborar un pla d'activitats en
el qual s'establiran els programes a realitzar.
III.2. Específics
Conveni de 12 de gener de 2009 entre la UAB, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Badalona, per al
desenvolupament de les pràctiques en investigacions amb metodologies participatives en el marc del Màster
Oficial "Participació i Polítiques locals" edició 2007-2009, per al projecte: participació X Festes.
Annex de 15 de març de 2009 entre la UAB i la Fundación Laboral de la Construcción, al conveni de data 15
de juliol de 2004 per a la realització del postgrau en formació de formadors (semipresencial).
Conveni de 23 de març de 2009 entre la UAB i AMPANS, 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.
Conveni d’1 d’abril de 2009 entre la UAB i la Universitat de Vic (Uvic), per a la cessió temporal a la UAB de
l'exposició "Dones de Teatre" per part de la Uvic.
Addenda de 6 d’abril de 2009 entre la UAB i la Direcció General de Policia al conveni de cessió del dret d'ús
d'aules i equipaments per les proves dels mossos d'esquadra, signat l'1 d’octubre de 2001.
Conveni de 15 de maig de 2009 entre la UAB i la Fundació Víctor Grífols i Lucas, per a la donació de la
Fundació del seu fons documental i bibliogràfic al Servei de Biblioteques de la UAB.
Conveni de 18 de maig de 2009 entre la UAB i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya (AQU Catalunya), pel desenvolupament del Programa AUDIT de Reconeixement de Sistemes de
Garantia Interna de la Qualitat de la Formació Universitària per a l'any 2009.
Conveni de 27 de maig de 2009 entre la UAB, la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital Santa Creu i Sant
Pau (FGS), la Fundació Institut de Recerca de l'Hospital Santa Creu i Sant Pau (IR-HSCSP), la Fundació Privada
de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (FP-HSCSP), el Consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars
(ICCC), la Fundació Puigvert (FP), el Banc de Sang i Teixits (BST), el Centre Cochrane Iberoamericà i el Centre
d'Assistència Primària Barcelona-Sardenya, SPL (Cap Sardenya), per a l’associació de les institutcions i entitats
que hi intervenen en ordre a la creació de l'Institut d'Investigació Biomèdica Sant Pau (IIB-Sant Pau).
Conveni de 29 de maig de 2009 entre la UAB i l’Organisme Autònom Local Museus i Arxiu Històric de
Sabadell (OAMA), per a la col·laboració, a través del Centre d'Estudis sobre les Èpoques Franquista i
Democràtica (CEFID) de la UAB, per dur a terme l'exposició amb el títol provisional de "La guerra civil a
Sabadell. Retrat d'un trencament".
Conveni d’1 de juny de 2009 entre la UAB i l’Institute of Audit and Information Technology Governance S.L.
(IAITG), 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.
Conveni de 8 de juny de 2009 entre la UAB i el Consell Comarcal de l'Alt Penedès, per a emmarcar l'actuació
en la participació en el projecte "Campus Ítaca" de la UAB per a l'any 2009.
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Conveni d’11 de juny de 2009 entre la UAB i el Museu de la Ciència i de la Tecnologia de Catalunya, per a
l’oferta de 10 places amb la finalitat de que els alumnes puguin realitzar pràctiques formatives en el marc dels
programes de cooperació educativa Universitat-Empresa.
Conveni de 15 de juny de 2009 entre la UAB i l’Ajuntament de Terrassa, per a emmarcar l'actuació en la
participació en el projecte "Campus Ítaca" de la UAB per a l'any 2009.
Conveni de 15 de juny de 2009 entre la UAB i l’Institut Europeu de la Mediterrània, per a la col·laboració de
l'Institut en el simposi internacional "Llibertat religiosa i ciutadania musulmana. Anàlisi dels nous reptes socials,
polítics i jurídics a Espanya i Catalunya" que realitza la UAB.
Conveni de 17 de juny de 2009 entre la UAB, l’Institut Municipal d'Assistència Sanitària (IMAS), la
Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Fundació Privada IMIM (FIMIM), la Fundació Privada Centre de Medicina
Regenerativa de Barcelona (CMRB), la Fundació Privada Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (FPRBB), la
Fundació Privada Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL), la Fundació Privada Centre de
Regulació Genòmica (CRG) i l’Institut d'Alta Tecnologia PRBB Fundació Privada (IAT), per a la creació de
l'Institut d'Investigació Sanitària Hospital del Mar (IIS-Hospital del Mar).
Annex de 6 de juliol de 2009 entre la UAB i Schering Plough, S.A, al conveni de data 30 de setembre de
2008, per la realització de cursos d'Aprenentatge de l'Anatomia de l'Endoscòpia Nasal.
Conveni de 10 de juliol de 2009 entre la UAB i la Fundació Barcelona Olímpica (FBO), per a la col·laboració,
a través del Centre d'Estudis Olímpics de la UAB (CEO-UAB) per a coordinar les activitats que desenvolupen en
l'àmbit de la recerca, la difusió, la formació i la documentació.
Conveni de 14 de juliol de 2009 entre la UAB i el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer
(UNIFEM), per a establir el marc de cooperació i facilitar la col·laboració de les parts en qüestions d'interès
mutu.
Conveni de 21 de juliol de 2009 entre la UAB i Societat General d'Autors i Editors (SGAE), per a la
participació de la SGAE en la XI edició del màster en Teoria i Pràctica del Document Creatiu. Curs 2008-2009.
Addenda de 28 de juliol de 2009 entre la UAB i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya, per a la pròrroga per al curs 2008-2009 per a la realització del màster en Intervenció
i Gestió del Paisatge signat en data 20 de novembre de 2006.
Conveni de 22 de setembre de 2009 entre la UAB i The Internacional Fellowships Found., Inc. (IFF), per a la
col·laboració de la UAB en el "Ford Foundations Internacional Fellowships Program ("IFP").
IV. Convocatòries i resolucions de places
IV.1. Personal d’administració i serveis
Convocatòries
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, d’1 de setembre de 2009, per
la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de secretari/secretària de la rectora, amb
destinació a la secretaria tècnica del Gabinet del Rectorat
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, d’1 de setembre de 2009, per
la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de responsable del Serveis d’Informàtica
Distribuïda, amb destinació a l’administració de la Facultat de Medicina.
Resolució del gerent, d’1 de setembre de 2009, pel qual s’anuncia una convocatòria de lliure designacio,
per a cobrir la plaça de vicegerent/a, amb destinació a l’àmbit de la recerca
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 3 de setembre de 2009,
pel qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de tècnic/a mitjà/ana amb destinació de
l’Oficina de Programació i de Qualitat.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 15 de setembre de 2009,
pel qual s’anuncia una convocatòria externa per a cobrir substitucions de places de tècnic/a especialista de
laboratori, amb destinació a l’estabulari i a Necròpsies.

_____________________________________________________
30

BOUAB Núm. 66

Setembre del 2009

Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 18 de setembre de 2009,
pel qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de tècnic/a superior d’assessorament jurídic,
amb destinació a la Vicegerència de Recursos Humans
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 15 de setembre de 2009,
pel qual s’anuncia una convocatòria externa per a cobrir substitucions de places de tècnic/a especialista de
laboratori, amb destinació a l’estabulari i a Necròpsies.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 21 de setembre de 2009,
pel qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir dues places d’auxiliar administratiu/va, amb destinació
a la Gestió Econòmica de l’ETSE i a l’Àrea d?Economia i Finances
Resolucions
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 9 de setembre de 2009,
pel qual s’atorga la plaça d’auxiliar de serveis al senyor Daniel Hernández Ibáñez, amb destinació a la Facultat
de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Resolució del gerent, de 9 de setembre de 2009, pel qual s’encarrega, de forma provisional, a la senyora
Eva Jiménez Rovira, les funcions i les responsabilitats que es derivin de la coordinació i el seguiment de les
línies generals d’actuació de l’organització de l’àmbit acadèmic, l’adaptació de les noves titulacions a l’EEES i
l’anàlisi dels diversos estudis de dades acadèmiques, amb efectes de 18 de setembre de 2009, amb destinació
a la Vicegerència d’Ordenació Acadèmica.
Resolució del gerent, de 9 de setembre de 2009, pel qual s’encarrega, de forma provisional, i sense que
suposi cap nomenament, a la senyora Anna Masip Argilaga l’exercici e les funcions i responsabilitats
corresponents a la plaça d’administradora de centre de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 9 de setembre de 2009,
pel qual s’atorga la plaça de secretària de la Rectora, a la senyora Sílvia Fernández Megino, amb destinació a la
Secretaria Tècnica del Gabinet del Rectorat..
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 9 de setembre de 2009,
pel qual es destina, amb caràcter definitiu, el senyor Joaquín Lopera Fernández amb la categoria laboral LGL, al
Campus de Sabadell, amb dependència orgànica de l’Administració de Centre.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 9 de setembre de 2009,
pel qual es fa pública la llista per a cobrir reforços temporals i possibles substitucions de xofer amb destinació al
Parc Mòbil:
•
•
•

Francisco Vico Vallejo
Xavier Solano Reyes
Pedro Malpica Bermejo

Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 9 de setembre de 2009,
pel qual s’atorga la plaça d’administrativa a la senyora Begoña Martín Romero, amb destinació al Servei
d’Informàtica.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 9 de setembre de 2009,
pel qual es declara desert el concurs per a cobrir una plaça de gestor/a amb destinació a la Gestió Integrada de
la Unitat Docent de Sant Pau-Administració de Medicina.
V. Disposicions d’interès per a la UAB
V.1. Estatals
Resolució de la Secretaría General de Universidades, 14 de setembre de 2009, per la qual es publica
l’acord del Consejo de Ministros, de 28 d’agost de 2009, pel qual es formalitzen els criteris de distribució, per al
programa de formació de titulats en situació d’atur, aprovats per la Comisión General de Política Universitaria.
(BOE núm. 226,, de 18 de setembre de 2009).

_____________________________________________________
31

BOUAB Núm. 66

Setembre del 2009

Resolució de la Presidencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de 24 d’agost
de 2009, per la qual es convoquen ajuts per a la realització de les diverses modalitats que conformem el
Programa de Cooperació Interuniversitària i Investigació (BOE núm. 211, d’1 de setembre de 2009).
Reial Decret 1373/2009, de 28 d’agost de 2009, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei
33/2007, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques. (BOE núm. 226, de 18 de
setembre de 2009).
Resolució de la Secretaria de Universidades, de 20 d’agost de 2009, per la qual es concedeixen
subvencions per a la realització d’activitats del Programa d’Estudis i Anàlisi destinats a la millora de la qualitat
de l’ensenyament superior i de l’activitat del professorat universitari, a l’any 2009 (BOE núm. 227, de 19 de
setembre de 2009).
Ordre del Ministerio de Política Territorial, de 7 de setembre de 2009, per la qual es convoca subvenció
per al foment de la mobilitat de titulats d’universitats espanyoles mitjançant un programa de pràctiques
formatives en empreses d’Europa, Estats Units, Canadà i Àsia (Programa ARGO GLOBAL). (BOE núm. 229,, de
22 de setembre de 2009).
Reial Decret 1463/2009, de 18 de setembre de 2009, sobre el traspàs de funcions i serveis a la
Generalitat de Catalunya en matèria d’immigració: autoritzacions inicials de treball per compte propi o aliena
dels estrangers quan la relació laboral tingui lloc a Catalunya. (BOE núm. 229, de 22 de setembre de 2009).
Resolució del Ministerio de Educación, de 27 d’agost de 2009, per la qual es publica la convocatòria
d’ajuts a les universitats públiques i privades i entitats públiques per a la realització de projectes de suport
científic i tecnològic a l’esport, estudis i informes d’interès esportiu i d’altres accions de promoció i difusió de la
investigació esportiva per a l’any 2010 . (BOE núm. 232,, de 25 de setembre de 2009).
Reial Decret 1430/2009, d’11 de setembre, per la qual es desenvolupa reglamentàriament la Llei 40/2007,
de 4 de desembre, de mesures en matèria de Seguretat Social, en relació amb la prestació d’incapacitat
temporal. (BOE núm. 235,, de 29 de setembre de 2009).
V.2. Autonòmiques
Resolució de l’Agència de gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, de 4 d’agost de 2009, per la qual
s’aproven les bases i s’obre la convocatòria dels ajuts per a incentivar la recerca aplicada i la formació
universitària en matèria d’immigració a Catalunya. (DOGC núm. 5455, d’1 de setembre de 2008).
Resolució de l’Agència de gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, de 29 de juliol de 2009, per la
qual s’aproven les bases i s’obre la convocatòria dels ajuts destinats a universitats i centres de recerca per a la
contractació de personal investigador novell per a l’any 2020 (FI-DGR). (DOGC núm. 5456, d’2 de setembre de
2008).
Decret 137/2009, d’1 de setembre,de concessió de les distincions Jaume Vicens Vices a la qualitat docent
universitària. (DOGC núm. 5457, de 3 de setembre de 2008).
Resolució de l’Agència de gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, de 24 de juliol de 2009, per la
qual s’obre la convocatòria de beques a l’alumnat d’enginyeria del sistema universitari de Catalunya que
participi activament en l’orientació d’estudiants de primer curs (enginyCat 2009). (DOGC núm. 5464, de 7 de
setembre de 2008).
Resolució de l’Agència de gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, de 3 d’agost de 2009, per la qual
s’obre la convocatòria d’ajuts per a la renovació de beques de cooperació internacional i desenvolupament
(DEBEQ 2009). (DOGC núm. 5465, de 16 de setembre de 2008).
Decret 145/2009, de 15 de setembre, pel qual es crea el Consell Català de recerca i Innovació. (DOGC
núm. 5466, de 17 de setembre de 2008).
Ordre del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, de 14 de setembre, per la
qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions per a universitats, instituts universitaris i centres de
recerca públics, fundacions i entitats sense ànim de lucre amb seu social a Catalunya per a la realització de
projectes de recerca sobre drets humans i s’obre la convocatòria pública per a la presentació de sol·licituds per
al bienni 2009-2010. (DOGC núm. 5475, de 29 de setembre de 2008).
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Resolució del Departament d’innovació, Universitats i Empresa, de 15 de setembre, pel qual es fa
públic el calendari d’inscripció i realització de les proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys per
a la convocatòria de l’any 2010. (DOGC núm. 5472, de 28 de setembre de 2008).
Resolució del Departament d’innovació, Universitats i Empresa, de 15 de setembre, pel qual es fa
públic el calendari d’inscripció i realització de les proves d’accés a les universitats de Catalunya del curs 20092010. (DOGC núm. 5475, de 29 de setembre de 2008).
Decret 148/2009, de 28 de setembre, pel qual s'assignen al Departament de Treball les funcions i els
serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria d'immigració, relatius a les autoritzacions inicials
de treball per compte propi o d'altri de les persones estrangeres que desenvolupin la seva relació laboral a
Catalunya. (DOGC núm. 547, de 30 de setembre de 2008).
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