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I. Disposicions generals i acords
I.1. Consell Social
Acord 9/2008, de 28 de febrer, pel qual s’aprova la cessió del contracte de concessió administrativa de
Plaça Cívica SA, signat entre aquesta societat i la UAB en data 18 de desembre de 1995, a favor de Vila
Universitària, SL i que aquesta entitat es subrogui en els drets i obligacions derivats del contracte de concessió
esmentat.
Acord 10/2008, de 28 de febrer, pel qual s’acorda:
1) Aprovar la cessió d’ús d’una porció de terreny a l’Institut Català de Nanotecnologia, d’una superfície
aproximada de 200 m2, situada entre l’ala C3 parell i l’edifici de Recerca de Ciències (Mòdul C), per a la
instal·lació d’un mòdul prefabricat de dues plantes destinat a laboratoris i oficines d’aquesta entitat, per un
termini màxim de 5 anys.
2) Autoritzar al rector 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 11/2008, de 28 de febrer, pel qual s’acorda:
1) Aprovar la participació de la UAB en el Consorci “Markets, Organizations and Votes in Economics” (MOVE)
amb una aportació màxima anual de 90.000 euros durant un període de quatre anys, la qual no ha de
suposar cap càrrec addicional a les despeses anuals pressupostades durant aquest període. En aquest
sentit, es recomana que l’aportació sigui en espècie i, en el cas que sigui econòmica, aquesta es finançarà
amb el Programa de projectes estratègics de recerca inclòs en l’apartat de Programes d’actuació específica
del pressupost descentralitzat de despeses, on en cada pressupost anual s’haurà de fer constar de forma
específica el concepte del projecte així com l’import corresponent, IPC inclòs si s’escau.
2) Aprovar la cessió del dret d’ús dels espais necessaris (uns 200 m2 aproximadament com a màxim) per a
ubicar el consorci i l’equipament necessari per al seu funcionament, durant el temps que la UAB formi part
d’aquesta entitat, i en tot cas fins al límit màxim legalment establert, d’acord amb el que disposa la Llei de
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.
3) Autoritzar el rector, 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 12/2008, de 28 de febrer, pel qual s’acorda autoritzar l’ocupació temporal d’una superfície de terreny
de 500 m2, aproximadament, situat a l’exterior del recinte del Parc Mòbil, per a l’aparcament d’autocars a canvi
d’un cànon.
Acord 13/2008, de 28 de febrer, pel qual s’acorda:
1) Aprovar la proposta de creació del títol oficial conjunt de Graduat/Graduada en Medicina impartit per la UAB
i la UPF.
2) Aprovar la proposta d’adscripció de l’esmentat títol oficial conjunt de grau a la Facultat de Medicina de la
UAB.
Acord 14/2008, de 28 de febrer, pel qual s’aprova la modificació de la denominació de títols de màsters
oficials següents:


Màster oficial en Recerca en Veterinària i ciències alimentàries per màster oficial en Recerca en Veterinària
(condicionat a l'aprovació del màster Recerca en ciència animal i dels aliments pel curs 2008-2009).



Màster oficial en Educació de les persones adultes per màster oficial en Formació de les persones adultes.



Màster oficial en Atenció al malalt crític i emergències per màster oficial en Atenció integral al malalt crític i
emergències.

Acord 15/2008, de 28 de febrer, pel qual s’aprova, en substitució del senyor Vicent Tirado, el nomenament
del senyor Jesús Vivas , cap d’Avaluació i Qualitat de la UAB, com representant del Consell Social de la UAB en
el grup de treball de l’Agència per a la Qualitat de Catalunya.
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I.2. Comissions del Consell Social
I.2.1. Comissió Acadèmica
Acord 4/2008, de 4 de febrer, pel qual s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la
següent proposta d’acord:


Aprovar la proposta de creació del títol oficial conjunt de Graduat/Graduada en Medicina impartit per la UAB
i la UPF.



Aprovar la proposta d’adscripció de l’esmentat títol oficial conjunt de grau a la Facultat de Medicina de la
UAB.

Acord 5/2008, de 4 de febrer, pel qual s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la
següent proposta d’acord:
Aprovar la modificació de la denominació de títols de màsters oficials següents:


Màster oficial en Recerca en Veterinària i ciències alimentàries per màster oficial en Recerca en Veterinària
(condicionat a l'aprovació del màster Recerca en ciència animal i dels aliments pel curs 2008-2009).



Màster oficial en Educació de les persones adultes per màster oficial en Formació de les persones adultes.



Màster oficial en Atenció al malalt crític i emergències per màster oficial en Atenció integral al malalt crític i
emergències.

Acord 6/2008, de 4 de febrer, pel qual s’acorda informar favorablement la concessió de la sol·licitud de
convocatòria de gràcia presentada per l’estudiant indicat en l’acta de la sessió, per a que es matriculi en el curs
2008-2009 de l’assignatura “Coneixements de Catalunya: ciències socials” de la titulació Mestre Especialitat
d’Educació Primària que imparteix la Facultat de Ciències de l’Educació.
I.2.2. Comissió Econòmica
Acord 2/2008, de 14 de febrer, pel qual s’acorda:
1) Aprovar la participació de la UAB en la Fundació Privada Parc de Salut de Sabadell, la qual no suposa cap
compromís econòmic per la UAB.
2) Autoritzar el rector, 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 3/2008, de 14 de febrer, pel qual s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la
següent proposta d’acord:
1) Aprovar la cessió d’ús d’una porció de terreny a l’Institut Català de Nanotecnologia, d’una superfície
aproximada de 200 m2, situada entre l’ala C3 parell i l’edifici de Recerca de Ciències (Mòdul C), per a la
instal.lació d’un mòdul prefabricat de dues plantes destinat a laboratoris i oficines d’aquesta entitat, per un
termini màxim de 5 anys.
2) Autoritzar al rector 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 4/2008, de 14 de febrer, per qual s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la
següent proposta d’acord:
1) Aprovar la participació de la UAB en el Consorci “Markets, Organizations and Votes in Economics” (MOVE)
amb una aportació màxima anual de 90.000 euros durant el període 2008-2010, la qual no ha de suposar
cap càrrec addicional a les despeses anuals pressupostades durant aquest període. En aquest sentit, es
recomana que l’aportació sigui en espècie i, en el cas que sigui econòmica, aquesta es finançarà amb el
Programa de projectes estratègics de recerca inclòs en l’apartat de Programes d’actuació específica del
pressupost descentralitzat de despeses.
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2) Aprovar la cessió del dret d’ús dels espais necessaris (uns 200 m2 aproximadament com a màxim) per a
ubicar el consorci i l’equipament necessari per al seu funcionament, durant el temps que la UAB formi part
d’aquesta entitat, i en tot cas fins al límit màxim legalment establert, d’acord amb el que disposa la Llei de
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.
3) Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè realitzi els actes que siguin necessaris i formalitzi els
documents que siguin pertinents per tal de fer efectiu el que disposa aquest acord.
Acord 5/2008, de 14 de febrer, pel qual s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la
proposta de cessió del contracte de concessió administrativa de Plaça Cívica SA, signat entre aquesta societat i
la UAB en data 18 de desembre de 1995, a favor de Vila Universitària, SL i que aquesta entitat es subrogui els
drets i obligacions derivats del contracte de concessió esmentat.
Acord 6/2008, de 14 de febrer, pel qual s’acorda:
1) Aprovar la participació de la UAB en l’Associació Euromed Permanent University Forum, la qual no suposa
cap compromís econòmic per la UAB.
2) Autoritzar el rector, 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 disposa aquest acord.
Acord 7/2008, de 14 de febrer, pel qual s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la
proposta d’ocupació temporal d’una superfície de terreny de 500 m2, aproximadament, situat a l’exterior del
recinte del Parc Mòbil, per a l’aparcament d’autocars a canvi d’un cànon.
I.3. Comissions del Consell de Govern
I.3.1. Comissió d’Afers Acadèmics
Acord 13/2008, de 12 de febrer, pel qual s’adrecen a la Facultat de Traducció i d’Interpretació per a
demanar-li la seva conformitat a la tramesa a l’ANECA de la memòria per a la sol·licitud de verificació del títol
oficial de Graduat en Traducció i Interpretació dins el termini establert, que expira el dia 15 de febrer de 2008.
Acord 14/2008, de 12 de febrer, pel qual aprova, per delegació del Consell de Govern, la memòria del
projecte de titulació de Graduat/Graduada en Medicina, conjunta UAB-UPF.
I.3.1.1. Subcomissió de Grau
Acord 06/2008, de 26 de febrer, pel qual s’informa favorablement el calendari academicoadministratiu per
al curs 2008-2009, i s’eleva a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva aprovació, si escau.
Acord 07/2008, de 26 de febrer, pel qual es modifica l’oferta d’activitats susceptibles de reconeixement com
a crèdits de lliure elecció per al primer semestre del curs acadèmic 2007-2008, que tot seguit es transcriu:
Reconeixement de crèdits de lliure elecció
Curs Acadèmic 2007-2008
Facultat de Traducció i d’Interpretació
Nom Institució

Títol de l' Activitat

Crèdits

Adreçat a

Observacions

Departament de Traducció
i Interpretació

Traducció jurídica francèscatalà

2.5

Fac. Traducció
i d'Interp..

Aprovada Cursos 04/05, 05/06 i
06/07

Departament de Traducció
i Interpretació

Traducció jurídica anglès-català

2.5

Fac. Traducció
i d'Interp..

Aprovada Curs 06/07
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Facultat de Medicina

Nom Institució

Títol de l' Activitat

Crèdits

Adreçat a

Observacions

Acadèmia de Ciències
Mèdiques de Catalunya i de
Balears

Jornades de Genòmica (AECS)

3

Fac. Medicina.

Aprovat Curs 02/03 per 1,5 cr.

Acadèmia de Ciències
Mèdiques de Catalunya i de
Balears

Intercanvis clínics a l'estranger i
a Espanya (AECS)

9

Fac. Medicina.

Aprovat Curs 06/07

Acadèmia de Ciències
Mèdiques de Catalunya i de
Balears

Pràctiques d'habilitats clíniques
bàsiques

9

Fac. Medicina.

Acadèmia de Ciències
Mèdiques de Catalunya i de
Balears

Gestió de projectes de
divulgació mèdica (AECS)

6

Fac. Medicina.

Acadèmia de Ciències
Mèdiques de Catalunya i de
Balears

Intercanvis de SIDA i Salut
Reproductiva (AECS)

7.5

Fac. Medicina.
Activitat presentada també per
la Facultat de Biociències i
aprovada per 1,5 crèdits per
als participants i 2 cr. per als
ponents. Aprovada Cursos
05/06 (1,5 cr.) i 06/07 (1,5 o 2
cr.)

Acadèmia de Ciències
Mèdiques de Catalunya i de
Balears

Jornada de recerca"Premi
Gemma Rosell i Romero"

3

Fac. Medicina.

Acadèmia de Ciències
Mèdiques de Catalunya i de
Balears

Cinefòrum de Drets Humans i
Pau

2

Fac. Medicina.

Acadèmia de Ciències
Mèdiques de Catalunya i de
Balears

Pràctiques a clíniques
Catalunya,I.Balears i Andorra
(AECS)

9

Fac. Medicina.

Aprovat Curs 06/07

Acadèmia de Ciències
Mèdiques de Catalunya i de
Balears

Intercanvis de recerca a
l'estranger i a Espanya (AECS)

9

Fac. Medicina.

Aprovada Cursos 03/04, 05/06
I 06/07.

Acadèmia de Ciències
Mèdiques de Catalunya i de
Balears

Jornades de Neurociència
(AECS)

3

Fac. Medicina.

Acadèmia de Ciències
Mèdiques de Catalunya i de
Balears

Jornades de Recerca en
Malalties (AECS)

3

Fac. Medicina.

Facultat de Medicina

Tècniques anatòmiques i
embriològiques.

4

Fac. Medicina.

Aprovada Curs 05/06, 06/07 i
presentada i aprovada per al
primer semestre d'aquest curs.

Acord 08/2008, de 26 de febrer, pel qual es dóna el vistiplau a la proposta d’adscripció de l’Escola de
Prevenció i Seguretat Integral, i s’eleva a la Comissió d’Afers Acadèmics.
Acord 09/2008, de 26 de febrer, pel qual es modifica el nombre de crèdits l’assignatura del programa
Intercampus Tècniques de redacció acadèmica, de 4,5 a 6 crèdits.
Acord 10/2008, de 26 de febrer, pel qual s’anul·la l’assignatura de Campus Art i paisatge per manca
d’alumnes matriculats.
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I.3.1.2. Subcomissió de Postgrau
Acord 07/2008, de 26 de febrer, pel qual:
Primer.- s’aproven els plans d’estudis de la renovació dels màsters propis següents, i elevar-los a la Comissió
d’Afers Acadèmics per a la seva ratificació:
-

“Criminologia i execució penal” (Interuniversitari UAB-UdG-UPF)
“Dietètica i nutrició humana”

Segon.- s’aproven els plans d’estudis de la renovació de la diplomatura de postgrau en “Obesitat i trastorns de
la conducta alimentària”, i elevar-los a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva ratificació.
Acord 08/2008, de 26 de febrer, pel qual es dóna el vistiplau a les noves creacions de cursos
d’especialització.
Acord 09/2008, de 26 de febrer, pel qual es renoven els programes de doctorat següents, regulats pel Reial
Decret 778/1998, de 30 d’abril, per al curs acadèmic 2008-2009:
-

Programa de doctorat en “Cirurgia”
Programa de doctorat en “Comunicació audiovisual i publicitat”
Programa de doctorat en “Egiptologia”

Acord 10/2008, de 26 de febrer, pel qual:
Primer.- s’aprova la creació dels estudis de doctorat següents:
-

“Dret públic global”, del Departament de Dret Públic i Ciències Històricojurídiques.
“Dret privat”, del Departament de Dret Privat.

Segon.- s’aprova el contingut dels estudis de doctorat en “Dret públic global” i en “Dret privat”.
Acord 11/2008, de 26 de febrer, pel qual s’aprova la modificació dels estudis de doctorat en “Sociologia”, en
el sentit de suprimir els cursos obligatoris i incloure activitats formatives.
Acord 12/2008, de 26 de febrer, pel qual s’aprova la resolució de la convocatòria d’ajuts per a la
internacionalització de les tesis doctorals, que tot seguit es transcriu:
Ajuts per fomentar la internacionalització dels tribunals de tesis doctorals
Departament
Antropologia Social i Cultural
Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius
Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius
Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius
Biologia Animal, de Biologia Vegetal i Ecologia
Biologia Animal, de Biologia Vegetal i Ecologia
Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia
Ciència Animal i dels Aliments
Economia Aplicada
Economia i Història Econòmica
Economia i Història Econòmica
Enginyeria Electrónica
Enginyeria Electrónica
Filologia Anglèsa i de Germanística
Filologia Catalana
Física
Genètica i Microbiologia
Geologia
Història moderna i Contemporània

Import
500,00 €
170,11 €
500,00 €
240,45 €
90,23 €
90,22 €
500,00 €
499,35 €
320,91 €
500,00 €
330,04 €
500,00 €
403,48 €
137,83 €
158,69 €
500,00 €
427,90 €
397,68 €
310,22 €
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Departament
Història moderna i Contemporània
Prehistòria
Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació
Psicologia Social
Química
Química
Química
Química
Química
Química
Química
Sanitat i Anatomia Animal
Sociologia
Sociologia
Sociologia

Import
309,71 €
500,00 €
500,00 €
253,78 €
221,23 €
500,00 €
130,56 €
414,75 €
111,09 €
302,07 €
291,25 €
500,00 €
154,90 €
441,19 €
500,00 €
11.707,64 €

Acord 13/2008, de 26 de febrer, pel qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per a fomentar la
internacionalització dels tribunals de tesis doctorals per a l’any 2008, que tot seguit es transcriu:
Convocatòria d’ajuts per fomentar la internacionalització dels tribunals de tesis doctorals. Any 2008.
[L'import destinat a aquesta convocatòria és de 20.000 €]
L'objectiu d'aquesta convocatòria és fomentar la defensa de tesis doctorals a la Universitat Autònoma de
Barcelona durant l’any 2008 amb presència de membres d’universitats estrangeres. A tal efecte es concediran
subvencions de fins a 500 € per tesi per cobrir totalment o parcialment les despeses de viatge que això pugui
comportar.
Requisits dels sol·licitants
Poden presentar sol·licituds per a aquesta convocatòria tots els departaments/instituts de la Universitat
Autònoma de Barcelona sempre que la tesi a subvencionar s’hagi defensat a la UAB durant l’any 2008.
Destinació dels ajuts
Els ajuts es destinaran a subvencionar les despeses de viatge (avió, tren, taxi,...) derivades de la presència
de doctors d’institucions estrangeres en els tribunals de les tesis doctorals.
Documents que cal aportar

•

L'imprès de sol·licitud, que es pot descarregar des de la web de l’Escola de Postgrau (apartat Tesis
Doctorals).

•

Justificant de la despesa efectuada (bitllet d’avió, ...) per al viatge del doctor estranger.

Termini de presentació de sol·licituds
Aquesta convocatòria restarà oberta durant tot l'any 2008. Les sol·licituds es podran presentar
a l’Escola de Postgrau (Doctorat) fins el 31 de gener de 2009.
Resolució
La Subcomissió de Postgrau prioritzarà les sol·licituds d’acord amb el següent ordre:
1.- Tesis doctorals amb format Menció Dr. Europeu
2.- Tesis doctorals en cotutela
3.- Altres casos (aquests es resoldran conjuntament al febrer de 2009)

_____________________________________________________
7

BOUAB Núm. 49

Febrer del 2008

La Subcomissió de Postgrau resoldrà la convocatòria segons el següent quadre:
Resolució
Juliol 2007
Febrer 2008

Període de defensa
1-1-08 a 30-6-08
1-7-08 a 31-12-08

Acord 14/2008, de 26 de febrer, pel qual es dóna el seu vistiplau al calendari academicoadministratiu per al
curs 2008-2009.
Acord 15/2008, de 26 de febrer, pel qual:
Primer.- s’aproven les places d’accés dels màsters universitaris per al curs acadèmic 2008-2009, que tot seguit
es transcriu:
Places de nou accés dels màsters oficials vigents
POP/Màsters vigents curs 2008-2009

Núm. Places

POP

Art i musicologia

Màster 2007-2008

Patrimoni artístic a Catalunya

25

Musicologia i educació musical

60

POP

Biociències

Màster 2006-2007

Aqüicultura

35

Biologia humana

30

Bioquímica, biologia molecular i biomedicina

50

Biotecnologia avançada

25

Genètica

25

Immunologia

25

Microbiologia

25

Màster 2007-2008

Biologia cel·lular

25

Màster 2008-2009

Biologia i biotecnologia vegetal

25

Ecologia terrestre. Gestió de la diversitat

30

Neurociències

50

POP

Ciència i tecnologia ambientals

Màster 2006-2007

Estudis ambientals

50

Màster 2007-2008

JEMES-Joint european master programme in environmental studies

20

POP

Ciència política

Màster 2007-2008

Gestió pública

50

Pensar i governar les societats complexes

40

POP

Ciències

Màster 2006-2007

Ciència i tecnologia químiques

40

Història de la ciència: ciència, història i societat

40

Matemàtica avançada

50

Ciència i tecnologia de materials (CiTEM)

25

Física avançada i professional

40

Fotònica

30

Geologia

45

Paleontologia

30

Química teòrica i computacional

25

Radiació de sincrotró i acceleradors de partícules

40

MathMods. European master in mathematical models in engineering:
theory, numerics, apllications

60

Màster 2007-2008

Màster 2008-2009

_____________________________________________________
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POP

Ciències de l'educació

Màster 2007-2008

Direcció i gestió de centres educatius

50

Formació de les persones adultes

50

Educació intercultural

50

Recerca en didàctica de la llengua i la literatura

30

Recerca en didàctica de les matemàtiques i de les ciències

30

Recerca en educació

30

Màster 2008-2009

Biblioteca escolar i promoció de la lectura

30

POP

Comunicació

Màster 2006-2007

Innovació i qualitat televisives (de TV3)

POP

Dret

Màster 2007-2008

Estudis de dones, gènere i ciutadania

90

Prevenció i gestió de riscos en la comunitat

50

Master Européen (DIE) Droit et politiques de l'intégration européenne:
Droit constitutionnel européen et multilevel constitutionalism
Gestió de riscos tecnològics i laborals

40

Màster 2008-2009

30

50

POP

Economia i empresa

Màster 2006-2007

International master in economic analysis

25

QEM: Models and methods of quantitative economics

40

Màster 2007-2008

Recerca en economia aplicada

25

Màster 2008-2009

Història econòmica

30

POP

Enginyeria

Màster 2006-2007

Enginyeria micro i nanoelectrònica

50

Informàtica avançada

25

Ciència i enginyeria computacional

25

Computació d'altes prestacions

25

Gestió aeronàutica

40

Nanotecnologia

50

Visió per computador i intel·ligència artificial

25

EPCE Environmental process control engineering

40

Tecnologies multimedia

25
30

POP

Direcció d'empreses industrials
Estudis socials i culturals

Màster 2006-2007

Investigació etnogràfica, tª antropològica i relacions interculturals

55

Màster 2008-2009

European master in social and cultural anthropology
Estudis europeus

30

POP
Màster 2007-2008

Integració europea

40

POP

Filosofia i humanitats

Màster 2007-2008

La filosofia contemporània: tendències i debats

POP

Geografia, demografia i planificació territorial

Màster 2006-2007

Estudis territorials i de la població

POP

Història

Màster 2006-2007

Arqueologia clàssica

45

Història comparada, segles XVI-XX

25

Història contemporània

25

Arqueologia prehistòrica

50

Ciències de l'antiguitat i de l'edat mitjana

50

Màster 2007-2008

Màster 2008-2009

Màster 2007-2008

50
50
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Màster 2008-2009

Estudis llatinoamericans

POP

Llengua i literatura

Màster 2006-2007

Adquisició de l'anglès i comunicació intercultural

25

Ciència cognitiva i llenguatge

50

Estudis catalans: llengua i literatura i les seves aplicacions (1)

25

Literatura comparada: estudis literaris i culturals

50

Estudis anglesos avançats: literatura i cultura

25

Llengua espanyola i literatura hispànica

50

Tractament de la informació i comunicació multilingüe (TICOM)

25

Màster 2007-2008

Màster 2008-2009

35

Estudis teatrals

40

Estudis avançats i aplicats en llengua i literatura catalanes

50

IM in NLP & HLT, International master in natural language processing
and human language technology
Elaboració de diccionaris i control de qualitat del lèxic espanyol

30
30

POP

Medicina i salut

Màster 2006-2007

Phoenix EM Dynamics of Health and Welfare (Salut i benestar comunitari)

25

Salut pública

50

Atenció integral al malalt crític i emergències

35

Salut i benestar comunitari

30

Màster 2007-2008
POP

Psicologia

Màster 2006-2007

Gestió dels recursos humans en les organitzacions

30

Investigació en psicologia social

30

Psicologia de l'educació-MIPE

25

Recerca en psicologia clínica

45

Recerca en psicologia de la salut

40

Recerca en psicologia de l'esport i de l'activitat física

40

Màster 2008-2009

Intervenció psicosocial

45

POP

Sociologia

Màster 2006-2007

Màster europeu en treball i política social

30

Màster 2007-2008

Investigació sociologia aplicada (MISA)

50

Participació i polítiques locals

50

Màster 2007-2008

Màster 2008-2009

Joventut i societat
40

POP

Traducció, interpretació i els seus contextos socioculturals

Màster 2006-2007

Traducció, interpretació i estudis interculturals

60

Màster 2007-2008

Recerca en Àsia oriental contemporània

25

POP

Veterinària i ciències alimentàries

Màster 2006-2007

Recerca en veterinària

50

Sanitat i producció porcina

25

Màster 2007-2008

Millora genètica animal i biotecnologia de la reproducció

25

Màster 2008-2009

Recerca en ciència animal i dels aliments
Seguretat alimentària

50

30

(1) El curs 2008/2009 es substitueix pel màster Estudis avançats i aplicats en llengua i literatura catalanes
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Segon.- s’aproven els criteris d’admissió del Màster Universitari en “Ciències de l’antiguitat i de l’edat mitjana”,
del Màster Universitari en “Tractament de la informació i comunicació multilingüe” i del Màster Universitari en
“Estudis anglesos avançats”.
Acord 16/2008, de 26 de febrer, pel qual es dóna el seu vistiplau al nomenament de ponents per als màsters
universitaris 2008-2009.
I.3.2. Comissió d’Investigació
Acord 6/2008, de 12 de febrer, pel qual s'acorda aprovar la resolució de la convocatòria de beques PIF de
departaments, que tot seguit es transcriu:
Segona convocatòria de beques PIF departament
Departament d'Economia i d'Història Econòmica
Codi Beca: 2-412-01-3-07
Perfil: Anàlisi Econòmica
Nombre Beques: 3
ID

COGNOMS

NOM

3092

MELNYCHUK

MARIYA

3171

BURLON

LORENZO

Departament d'Enginyeria Química
Codi Beca: 2-447-01-1/07
Perfil: Enginyeria de reaccions enzimàtiques de síntesi
Nombre Beques: 1
ID

COGNOMS

NOM

Plaça Deserta
Departament de Ciències de la Computació
Codi Beca: 2-471-01-1/07
Perfil: Assistència automàtica avançada a la conducció. Visió per computador
Nombre Beques: 1
ID
3056

COGNOMS
CHEDA

NOM
DIEGO

Departament de Genètica i de Microbiologia
Codi Beca: 2-409-01-1/07
Perfil: Microbiologia Molecular
Nombre Beques: 1
ID
3172

COGNOMS
QUINTERO

ZARATE

NOM
JULIETH NATALIA

Departament de Genètica i de Microbiologia
Codi Beca: 2-409-02-1/07
Perfil: Microbiologia Ambiental
Nombre Beques: 1
ID
3106

COGNOMS
GARRIDO

MOLINA

NOM
LAURA

_____________________________________________________
11

BOUAB Núm. 49

Febrer del 2008

Departament de Química
Codi Beca: 2-403-01-1/07
Perfil: Tecnologia analítica de processos. Quimiometria
Nombre Beques: 1
ID

COGNOMS

3093

CUEVA

MESTANZA

NOM
RUBEN EDUARDO

Departament de Química
Codi Beca: 2-403-02-1/07
Perfil: Química orgànica
Nombre Beques: 1
ID

COGNOMS

3096

FRESNEDA

QUESADA

NOM
MIGUEL ANGEL

Departament de Química
Codi Beca: 2-403-03-1/07
Perfil: Preparació i estudi de complexos de ruteni capaços de generar processos de separació de
càrrega fotoinduïts
Nombre Beques: 1
ID

COGNOMS

3063

AGUILO

CARRERAS

NOM
JOAN

Departament de Química
Codi Beca: 2-403-04-1/07
Perfil: Lligands funcionalitzats.aplicacions en nanopartícules i radiofarmàcia
Nombre Beques: 1
ID

COGNOMS

3152

PÉREZ

MIRABET

NOM
LEONARDO

Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes
Codi Beca: 2-461-01-1/07
Perfil: Modelatge, simulació i optimització de sistemes logístics
Nombre Beques: 1
ID

COGNOMS

3333

ROY

NOM
PRATANU

Acord 7/2008, de 26 de febrer, pel qual s'acorda aprovar la proposta provisional de priorització de beques
FI de la UAB, condicionada al període d'al·legacions.
Acord 8/2008, de 26 de febrer, pel qual s'acorda aprovar el repartiment del fons bibliogràfic, que tot seguit
es transcriu:
Repartiment fons bibliogràfics 2008
Codi Ajut
RFB2008-01
RFB2008-02
RFB2008-03

Departament / Biblioteca
Matemàtiques
Química
Física

Total
4.181,36 €
4.499,14 €
2.870,08 €
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Departament / Biblioteca

Total

RFB2008-04
RFB2008-05
RFB2008-06
RFB2008-07
RFB2008-08
RFB2008-09
RFB2008-10
RFB2008-11
RFB2008-12
RFB2008-13
RFB2008-14
RFB2008-15
RFB2008-16
RFB2008-17
RFB2008-18
RFB2008-19
RFB2008-20
RFB2008-21
RFB2008-22
RFB2008-23
RFB2008-24
RFB2008-25
RFB2008-26
RFB2008-27
RFB2008-28
RFB2008-29
RFB2008-30
RFB2008-31
RFB2008-32
RFB2008-33
RFB2008-34
RFB2008-35
RFB2008-36
RFB2008-37
RFB2008-38
RFB2008-39
RFB2008-40
RFB2008-41
RFB2008-42
RFB2008-43
RFB2008-44

Geologia
Bioquímica i Biologia Molecular
Biologia Animal, Vegetal i Ecologia
Genètica i Microbiologia
Economia de l'Empresa
Economia Aplicada
Economia i Història Econòmica
Comunicació Audiovisual i Publicitat
Periodisme i C. Comunicació
Ciències Morfològiques
Cirurgia
Medicina
Pediatria, Obstetricia, Ginecologia i Medicina Prev.
Didàctica de l'Expresió Musical, Plàstica i Corporal
Didàctica de la Llengua, de la Literatura i C. Socials
Didàctica de la Matemàtica i de les C. Experimentals
Psicologia de Bàsica Evolutiva i de l'Educació
Història Moderna i Contemporània
Filologia Catalana
Filologia Espanyola
Filologia Anglesa i Germanística
Filologia Francesa i Romànica
Geografia
Pedagogia Aplicada
Ciència Política i Dret Públic
Sociologia
Filosofia
Art
Dret Privat
Dret Públic i C. Historicojurídiques
Traducció i Interpretació
Pedagogia Sistemàtica i Social
Enginyeria Química
Psiquiatria i Medicina Legal
Psicobiologia i Metodologia C. de la Salut
C. Antiguitat i de L'Edat Mitjana
Biologia Cel·lular, Fisiologia i Inmunologia
Sanitat i d'Anatomia Animals
Ciència Animals i dels Aliments
Medicina i Cirurgia Animal
Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes

2.027,12
3.488,92
3.010,58
2.682,76
5.191,57
2.334,87
3.365,15
4.422,20
2.729,59
1.398,25
2.535,57
5.298,61
2.341,56
1.876,59
1.739,44
1.391,55
3.405,30
2.415,15
3.432,06
2.689,45
1.980,29
1.692,61
2.421,84
2.281,35
3.184,52
2.846,67
1.505,29
1.639,09
2.244,55
3.438,75
4.422,20
1.154,05
2.197,72
1.251,06
1.732,75
2.264,62
3.886,99
1.849,83
2.237,86
2.073,95
1.421,66

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

RFB2008-45

Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia

1.277,82 €

RFB2008-46
RFB2008-47
RFB2008-48
RFB2008-49
RFB2008-50
RFB2008-51
RFB2008-52
RFB2008-53

Enginyeria Electrònica i de Materials
Antropologia Social i Cultural
Prehistòria
Psicologia Clínica i de la Salut
Psicologia Social
Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius
Microelectrònica i Sistemes Electrònics
Ciències de la computació

1.518,67
1.070,43
682,40
1.612,33
1.241,03
1.210,92
1.157,40
1.953,53

€
€
€
€
€
€
€
€
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Codi Ajut

Departament / Biblioteca

RFB2008-54
RFB2008-55
RFB2008-56
RFB2008-57
RFB2008-58
RFB2008-59
RFB2008-60
RFB2008-61
RFB2008-62

Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions
Biblioteca de Ciències
Biblioteca de Veterinaria
Bibliteca de Medicina
Biblioteca de Ciències Socials
Hemeroteca General
Cartoteca Lletres
Biblioteca d'Humanitats
Biblioteca Comunicació i Hemeroteca General

RFB2008-66

Biblioteca de Sabadell
TOTAL

Total
1.220,96
21.793,34
5.480,27
13.309,36
23.055,91
9.556,04
1.970,65
37.495,55
11.919,68

€
€
€
€
€
€
€
€
€

5.419,20 €
260.000,00 €

Acord 9/2008, de 26 de febrer, pel qual s'acorda aprovar la convocatòria d'ajuts a la publicació de revistes
periòdiques de recerca, que tot seguit es transcriu:
Convocatòria d'ajuts a la publicació de revistes periòdiques de recerca
La Universitat Autònoma de Barcelona treu una convocatòria pròpia destinada al finançament de la Publicació
de Revistes Periòdiques de Recerca per a l’any 2008.
Preàmbul
Les publicacions periòdiques són el principal vehicle per a la difusió dels coneixements que es produeixen com a
resultat de la investigació i per a la comunicació entre investigadors i, a més, són un important mitjà de
formació d’especialistes.
Aquesta convocatòria pretén potenciar aquelles publicacions periòdiques de recerca, que per la seva qualitat i el
prestigi dins el camp siguin mereixedores d’un suport econòmic que els permeti augmentar el nombre d’articles
originals i incrementar-ne la qualitat per tal de poder competir amb èxit en els seus àmbits respectius. També
vol continuar estimulant aquelles publicacions que es trobin en un procés gradual d’emulació a fi d’aconseguir
aquesta qualitat i prestigi dins el camp.
La quantitat destinada a aquesta convocatòria és de 72.000€.
1. Àmbit d’aplicació
1.1. Per tal que una publicació periòdica de recerca pugui optar a una subvenció haurà de complir, com a
mínim, les condicions següents:
a) Ser editada o coeditada per un departament o institut propi de la UAB.
b) Posseir l’ISSN corresponent.
c) Que el nombre d’articles científics o científicotècnics d’investigadors aliens a la UAB sigui, en els últims 2
anys superior al 40 % d’originals publicats.
d) Disposar d’un comitè de redacció o consell editor.
e) Disposar d’un sistema d’avaluació de la qualitat dels treballs originals mitjançant censors.
f) Disposar de normes de publicació detallades i precises per als autors.
g) Regularitat de la publicació.
h) Que cada article vagi acompanyat d’un resum en anglès.
1.2. Es consideren mèrits rellevants:
a) Que la publicació estigui inclosa en els sistemes d’informació internacionals i tingui difusió internacional.
b) Existència d’un consell editor amb presència majoritària d’ investigadors externs a la UAB.
c) Existència de censors estrangers.
d) Les coedicions amb altres universitats o organismes públics d’investigació.
e) La publicació en format electrònic.
f) Que la publicació es vehiculi per mitjà del Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona.
g) La elevada participació d’investigadors d’altres institucions.
h) Volum d’intercanvi i/o venda de la revista.
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1.3. S’exclouen explícitament d’aquesta convocatòria aquelles sol·licituds que no reuneixin els requisits
esmentats, així com aquelles encaminades a la dotació d’equipament (ordinadors, mobiliari, maquinària, etc.),
pagament de personal fix, edició de números extraordinaris i creació de noves publicacions.
1.4. Les publicacions objecte de la present convocatòria han de tendir a l’autofinançament mitjançant quotes
realistes de subscripció, altres ajuts d’institucions o per mitjà d’intercanvi amb altres revistes. En el cas
d’aquelles revistes per a la publicació de les quals es sol·licita per primer cop ajut a la UAB es valoraran molt
especialment els esforços econòmics que es demostri que es realitzen per aconseguir l’autofinançament de la
publicació.
1.5. De cara a posteriors convocatòries, com a criteri addicional als actuals, les revistes sol·licitants hauran de
passar una avaluació externa per tal d’aconseguir estar indexades, segons la normativa RECYT o homologades
per algun altre organisme nacional o internacional en l’àmbit de coneixement específic. En conseqüència, les
revistes que no puguin demostrar haver superat un procés d’avaluació, no podran presentar-se a les properes
convocatòries.
2. Sol·licitants
2.1. Poden presentar sol·licituds els professors amb plena capacitat investigadora adscrits a algun departament
de la UAB i que siguin membres del consell editor de la publicació.
2.2 Les sol·licituds es presentaran per mitjà d’algun departament de la Universitat.
3. Documentació que caldrà presentar
3.1. Imprès de sol·licitud del Vicerectorat d'Investigació que es pot aconseguir a l’adreça:
http://www.recerca.uab.es/convocatories/docs/irev08.doc
3.2. Documents que acreditin els apartats 1.1. i 1.2.
3.3. Relació dels components del comitè assessor, del comitè científic i de les normes de publicació per als
autors.
3.4. Impresos utilitzats per a l’avaluació per part dels censors.
3.5. Informes dels censors en relació amb els articles publicats al darrer número.
3.6. Balanç econòmic de la revista a 31/12/07 i pressupost anual de l’edició corresponent al 2008 (detallat per
conceptes).
3.7. Certificacions de l’existència d’intercanvi, si escau.
3.8. Acreditació dels mitjans de difusió en què apareix la publicació (bases de dades o revistes de resums,
nacionals o internacionals, que mencionin la publicació).
La documentació sol·licitada als apartats 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7 i 3.8 no cal adjuntar-la en el cas
d’aquelles sol·licituds que ja es van presentar a la convocatòria anterior, si és que no introdueix cap
canvi.
4. Quantitat de les subvencions
La quantitat de la subvenció sol·licitada no podrà ser superior a als 4.000€ i es destinarà a les despeses
d’impressió o d’edició electrònica un cop s’acrediti que el plec d’originals ha estat presentat per a la seva edició.
5. Termini i Lloc de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds es podran presentar fins al 21 d’abril de 2008 al Registre General de la UAB (planta baixa del
Rectorat).
6. Resolució
La Comissió d’Investigació, preveu resoldre aquesta convocatòria a la sessió de maig de 2008.
Acord 10/2008, de 26 de febrer, pel qual s'acorda aprovar la proposta del programa de Premis a
l'Excel·lència Investigadora, i elevar la proposta al Consell de Govern.
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Acord 11/2008, de 26 de febrer, pel qual s'acorda ratificar les actuacions dutes a terme des del Vicerectorat
d'Investigació en relació a la creació de nous grups de recerca de la UAB, que tot seguit es relacionen:
-

Grup de Recerca Complicacions de la Cirrosi Hepàtica
Grup de Recerca de les Fosses de la Guerra Civil i el Franquisme
Grup de Recerca en Biopatologia Animal Comparada
Grup de Recerca Estudi de la Legionelosis – GELeg
Grup de Recerca Quimiometria Aplicada
Grup de Recerca Unitat de Patologia Animal i Comparada
Grupo de Investigación Determinantes Moleculares del Metabolismo y la Nutrición. Biocumunicación
Hormonal. Nuevas Estrategias Terapéuticas

Acord 12/2008, de 26 de febrer, pel qual s'acorda aprovar la proposta de modificació del reglament del
Centre d'Estudis i Recerca Centre d'Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica (CEFID), i elevar la
proposta al Consell de Govern.
Acord 13/2008, de 26 de febrer, pel qual s'acorda ratificar les actuacions dutes a terme des del Vicerectorat
d'Investigació en relació amb la priorització de les beques PIF.
I.3.3. Comissió de Política Lingüística
Acord 01/2008, de 26 de febrer, pel qual es suprimeix la convocatòria d’ajuts per a projectes de
dinamització lingüística.
Acord 02/2008, de 26 de febrer, pel qual s’aprova la proposta de resolució d’ajuts per a redactar tesis
doctorals en català per l’any 2008, que tot seguit es transcriu:
Resolució de la convocatòria d’ajuts per a redactar tesis doctorals en català. Any 2008
Nom

Departament

Data de lectura

Pressupost

Proposta de
resolució

Mercè Durban Llenas

Dept. de Biologia Cel·lular,
Immunologia i Fisiologia

Ferbrer de 2008

395,45 €

395,45 €

395,45 €

395,45 €

Total

Acord 03/2008, de 26 de febrer, pel qual s’aprova l’adhesió de la Universitat Autònoma de Barcelona a la
campanya “Si-us-plau parla’m en català” promoguda per la Plataforma per la Llengua.
I.4. Resolucions del Rectorat
Resolució del rector, de 13 de febrer de 2008, per la qual es designa la doctora M. Dolors Riba Lloret,
vicerectora d’Ordenació Acadèmica, rectora suplent durant el període comprès entre els dies 24 de febrer i 1 de
març de 2008 (DOGC núm. 5074, de 20 de febrer de 2008).
II. Nomenaments i cessaments
II.1. Facultats i Escoles universitàries
Nomenaments
Resolució del rector, de 12 de febrer de 2008, per la qual es nomena la senyora Mª Victòria Clos Guillén
vicedegana d’Economia, Serveis i Infraestructures i Coordinadora de Biblioteca de la Facultat de Veterinària.
Resolució del rector, de 12 de febrer de 2008, per la qual es nomena la senyora Marta Leiva Repisa
sotscoordinadora d’Estudis de la Llicenciatura de Veterinària de la Facultat de Veterinària.
Resolució del rector, de 21 de febrer de 2008, per la qual es nomena la senyora Montserrat Mor-Mur
Francesch coordinadora d’Estudis de la Llicenciatura de Ciència i Tecnologia dels Aliments de la Facultat de
Veterinària.
Cessaments
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Resolució del rector, de 21 de febrer de 2008, per la qual la senyora Mª Rosario Lacalle Zalduendo cessa
com a vicedegana de Relacions Exteriors i d’Intercanvis de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució del rector, de 21 de febrer de 2008, per la qual el senyor Francisco Javier Manteca Vilanova
cessa com a coordinador de Biblioteca de la Facultat de Veterinària.
II.2. Departaments
Nomenaments
Resolució del rector, de 8 de febrer de 2008, per la qual es nomena el senyor Juan Carlos Rubio Martínez
director del Departament de Filologia Espanyola.
Resolució del rector, de 8 de febrer de 2008, per la qual es nomena la senyora Esther Boix Borràs
coordinadora dels Estudis de Doctorat de Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina del Departament de
Bioquímica i Biologia Molecular.
Resolució del rector, de 12 de febrer de 2008, per la qual es nomena el senyor Joan Maria Pascual
Rocabert coordinador de Biblioteca del Departament d’Economia Aplicada.
Resolució del rector, de 12 de febrer de 2008, per la qual es nomena la senyora Ana María Ortuño Romero
secretària del Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals.
Resolució del rector, de 12 de febrer de 2008, per la qual es nomena el senyor Alberto Jesús Marco Valle
director del Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals.
Resolució del rector, de 12 de febrer de 2008, per la qual es nomena el senyor Miquel Amador Guillem
coordinador de la Unitat de MIDE del Departament de Pedagogia Aplicada.
Resolució del rector, de 21 de febrer de 2008, per la qual es nomena el senyor Jordi Coral Escola
coordinador general del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística.
Resolució del rector de 21 de febrer de 2008, per la qual es nomena la senyora Montserrat Capdevila Batet
secretària del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística.
Resolució del rector de 21 de febrer de 2008, per la qual es nomena la senyora Mireia Llinàs Grau
directora del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística.
Resolució del rector de 25 de febrer de 2008, per la qual es nomena el senyor Francisco Javier León Vintró
secretari del Departament de Cirurgia.
Resolució del rector de 25 de febrer de 2008, per la qual es nomena el senyor Xavier Rius Cornadó director
del Departament de Cirurgia.
Cessaments
Resolució del rector, de 8 de febrer de 2008, per la qual el senyor Santiago Alcoba Rueda cessa com a
director del Departament de Filologia Espanyola.
Resolució del rector, de 8 de febrer de 2008, per la qual la senyora Sandra Villegas Hernández cessa com a
coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular.
Resolució del rector de 12 de febrer de 2008, per la qual el senyor Emili Gasch Grau cessa com a
coordinador de Biblioteca del Departament d’Economia Aplicada.
Resolució del rector de 12 de febrer de 2008, per la qual Alberto Jesús Marco Valle cessa com a secretari
del Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals.
Resolució del rector de 12 de febrer de 2008, per la qual el senyor Manuel Antonio López Béjar cessa com
a director del Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals.
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Resolució del rector de 12 de febrer de 2008, per la qual el senyor Emili Gasch Grau cessa com a
coordinador de Biblioteca del Departament d’Economia Aplicada.
Resolució del rector de 21 de febrer de 2008, per la qual el senyor Alan Davidson Reeves cessa com a
coordinador general del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística.
Resolució del rector de 21 de febrer de 2008, per la qual el senyor Joaquín Antonio Domínguez Martínez
cessa com a secretari del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística.
Resolució del rector de 21 de febrer de 2008, per la qual la senyora Sara Martín Alegre cessa com a
directora del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística.
Resolució del rector de 25 de febrer de 2008, per la qual el senyor José García Arumí cessa com a secretari
del Departament de Cirurgia.
Resolució del rector de 25 de febrer de 2008, per la qual el senyor Manuel Armengol Carrasco cessa com a
director del Departament de Cirurgia.
Resolució del rector de 25 de febrer de 2008, per la qual la senyora Montserrat Amores Garcia cessa com a
secretària del Departament de Filologia Espanyola.
II.3. Instituts universitaris
Nomenaments
Resolució del rector, de 21 de febrer de 2008, per la qual es nomena el senyor Joan Martínez Alier
sotsdirector de Recerca de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals.
Cessaments
Resolució del rector, de 21 de febrer de 2008, per la qual el senyor Rainer Zahn cessa com a sotsdirector
de Recerca de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals.
II.4. Institucionals
Nomenaments
Resolució del rector, de 12 de febrer de 2008, per la qual es nomena el senyor Eduardo César Galobardes
responsable del Projecte d’Estudis Compartits en Xarxa de l’Oficina de l’Autònoma Interactiva Docent.
Resolució del rector, de 22 de febrer de 2008, per la qual es nomena la senyora María Teresa Paramio
Nieto membre del Consejo de Administración de la societat Instituto Universitario de Postgrado
Cessaments
Resolució del rector, de 22 de febrer de 2008, per la qual el senyor Joan Gómez Pallarès cessa com a
membre del Consejo de Administración de la societat Instituto Universitario de Postgrado.
III. Convenis
III.1. Marcs de col·laboració
Conveni de 4 d’octubre de 2007 entre la UAB i la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla,
Mèxic, per establir el marc general de col·laboració en els àmbits de la docència i de la investigació.
Conveni de 12 de novembre de 2007 entre la UAB i la Universidad Austral de Chile (UACh), per a la
col·laboració en els aspectes acadèmics, professionals, d'investigació i extensió en diferents matèries.
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Conveni de 22 de gener de 2008 entre la UAB i l’Associació Catalana de la Premsa Gratuïta (ACPG), per
col·laborar en aspectes acadèmics, professionals, de recerca, d'infraestructures, socials i culturals, entre
d'altres.
Conveni de 14 de febrer de 2008 entre la UAB i Biomedical Beamline ID17 (European Synchrotron Radiation
Facility), per al desenvolupament i participació en un programa per a la col·laboració en la recerca de les
aplicacions mèdiques de la radiació sincrotró.
III.2. Específics
Conveni de 25 d’octubre de 2007 entre la UAB i el Parc Agrari de Sabadell, per emmarcar i coordinar
l'actuació de les parts en assessoraments, intercanvis d'informació i realitzacions, en els camps d ela
investigació, tecnologia i formació.
Addenda de 30 d’octubre de 2007 entre la UAB i la Diputació de Barcelona, per a la realització del Pla de
Desenvolupament Directiu, en virtut del conveni marc signat en data 15 de juliol de 2005.
Conveni de 13 de desembre de 2007 entre la UAB i la Universidad de Manizales, Caldas, Colòmbia, per a la
mútua cooperació per a la realització d'activitats acadèmiques, docents, d'investigació, difusió de la cultura i
extensió de serveis, en totes aquelles àrees d'interès recíproc pròpies dels seus objectius i funcions, per a
aconseguir els seus objectius i el aprofitament racional dels seus recursos.
Annex d’1 de gener de 2008 entre la UAB i el Centre Metal·lúrgic, per a la realització de dues edicions del
Seminari d'actualització del Nou Pla General Comptable i primera implantació, en virtut del conveni signat en
data 24 de juliol de 2006.
Conveni de 7 de gener de 2008 entre la UAB i l’Ajuntament de Puig-Reig, per emmarcar l'actuació en la
participació en el projecte "Campus Ítaca" de la UAB per a l'any 2008.
Conveni de 8 de gener de 2008 entre la UAB i l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, per a la realització i
seguiment del Pla d'Atenció a la Petita Infància.
Conveni de 8 de gener de 2008 entre la UAB i el Col·legi Oficinal de Metges de Barcelona (COMB), per a la
col·laboració, a través de l'InCom, en matèria de comunicació i salut en l’àmbit de la recerca, la formació i la
difusió, i per contribuir a la millora de la qualitat de la informació sanitària en l’àmbit de les tecnologies de la
comunicació.
Conveni de 22 de gener de 2008 entre la UAB i l’Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana (ATEI),
pel qual la UAB proporcionarà notícies per a la producció i difusió dels espais informatius que conformen el NCI
(Noticias Culturales y Educativas de Iberoamérica).
Conveni de 22 de gener de 2008 entre la UAB i l’Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, per emmarcar l'actuació
en la participació en el projecte "Campus Ítaca" de la UAB per a l'any 2008.
Conveni de 21 de gener de 2008 entre la UAB i l’Ajuntament d'Igualada, per a la realització de
l'avantprojecte de l'exposició que organitzarà l'Ajuntament sobre la Guerra del Francès, en el moment de la
commemoració del 200 aniversari d'aquells fets.
Conveni de 22 de gener de 2008 entre la UAB i l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
(AGAUR), per agilitzar al màxim la comprovació del compliment del requisit d'estar al corrent de les obligacions
amb la Seguretat Social en el marc de les convocatòries d'ajuts i subvencions gestionades per l'AGAUR.
Conveni de 24 de gener de 2008 entre la UAB i Technische Universität Hamburg-Harburg, Alemanya, per a
la realització del Joint European Master in Environmental Studies (JEMES) Partner Agreement Number: JEMES
07-001(b).
Conveni de 29 de gener de 2008 entre la UAB i la Fundació Institut Universitari de Recerca de la Vall
d'Hebron, pel qual es designa el Dr. Juan Emilio Feliu Albiñana director general de la Fundació Institut
Universitari de Recerca de la Vall d'Hebron.
Conveni de 30 de gener de 2008 entre la UAB i el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, per a la
celebració del Simposi Internacional Nuevos retos de Transnacionalismo en el estudio de las migraciones
organitzat per la UAB els dies 14-15 de febrer de 2008.
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Conveni d’1 de febrer de 2008 entre la UAB i la Fundació Privada per a l'Escola Superior de Música de
Catalunya (FPESMC), per a la realització de la docència de l'assignatura Història de la música del segle XX per
al curs 2007-2008 entre els mesos de febrer a juny del 2008, a través del Departament d'Art.
Conveni de 8 de febrer de 2008 entre la UAB i la Universidad FUNDEPOS-ALMA MATER (UFAM) de Costa
Rica, per a la col·laboració en el disseny curricular dels plans d'estudis en matèria de turisme i hosteleria en
Costa Rica entre d'altres.
Addenda d’11 de febrer de 2008 entre la UAB i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya (AQU Catalunya), al conveni signat en data 13 de desembre de 2007 i per la qual es modifica el
calendari de participació de la UAB en el desenvolupament del programa AUDIT.
Conveni de 15 de febrer de 2008 entre la UAB, l’Associació Sociocultural IBN Batuta i el Consell Islàmic
Cultural de Catalunya, per a la col·laboració en els aspectes acadèmics i de difusió de la Jornada anual sobre
llibertat religiosa i interculturalitat.
IV. Convocatòries i resolucions de places
IV.1. Personal docent i investigador
Convocatòries
Resolució del rector, de 12 de desembre de 2007, per la qual es convoquen concursos d’accés a cossos de
funcionaris docents universitaris (DOGC núm. 5068, de 12 de febrer de 2008).
Resolució del rector, de 12 de desembre de 2007, per la qual es convoca concurs d'accés a places de
cossos docents universitaris (BOE núm. 45, de 21 de febrer de 2008).
Resolucions
Resolució del rector, de 15 de gener de 2008, per la qual es fa públic el resultat del concurs per l’accés a
plaça d’agregat en règim de contracte laboral, que tot seguit es transcriu (DOGC núm. 5062, de 4 de febrer de
2008):
Àrea de coneixement

Departament

Adjudicació

Bioquímica i Biologia Molecular

Bioquímica i Biologia Molecular

Senyor Antonio Jesús Casamayor Gracia

Enginyeria Química

Enginyeria Química

Senyor Pau Ferrer Alegre

Resolució del rector, de 31 de gener de 2008, per la qual es fa púbic el resultat dels concursos per l’accés
a places de professor agregat en règim de contracte laboral, que tot seguit es transcriu (DOGC núm. 5071, de
15 de febrer de 2008):
Àrea de coneixement

Departament

Adjudicació

Ecologia

Biologia Animal, Biologia Vegetal i
Ecologia

Senyor Anselm Rodrigo Domínguez

Didàctica de la Llengua i de la
Literatura

Periodisme i Ciències de la
Comunicació
Didàctica de la Llengua, de la
Literatura i de les Ciències Socials

Filologia Catalana

Filologia Catalana

Senyor Jaume Mateu Fontanals

Didàctica i Organització Escolar

Pedagogia Aplicada

Senyor Miquel Angel Essomba Gelabert

Sociologia

Sociologia

Senyora Sònia Parella Rubio

Sociologia

Sociologia

Senyor Rafael Merino Pareja

Periodisme

Senyor José María Perceval Verde
Senyora Virginia Unamuno Kaschapava
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Departament
Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat
Mitjana
Biologia Cel·lular, Fisiologia i
Immnulogia
Biologia Cel·lular, Fisiologia i
Immnulogia
Biologia Cel·lular, Fisiologia i
Immnulogia
Sanitat i d’Anatomia Animals

Adjudicació
Senyor Jordi Pàmias Massana
Senyora Maria Elena Ibáñez de Sans
Senyor Joan Blanco Rodríguez
Senyora Laura Tusell Padrós
Senyora Ana Maria Ortuño Romero

Resolució del rector, de 17 de gener de 2008, per la qual es corregeix error en la de 17 de desembre de
2007, per la qual es nomena Professor Titular d'Universitat a don Joan María de Queralt Còrdova Cardona (BOE
núm. 29, de 2 de febrer de 2008).
Resolució del rector, de 24 de gener de 2008, per la qual es nomena, el senyor Joaquín Calaf Alsina, de l’
àrea de coneixement d’Obstetrícia i Ginecologia adscrita al Departament de Pediatria, Obstetrícia, Ginecologia i
Medicina Preventiva, vinculada amb la plaça de Facultatiu Especialista de la Institució Sanitària del Patronat de
la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau amb destinació a l'Hospital de Sant
Pau; Catedràtic d'Universitat (BOE núm. 38, de 13 de febrer de 2008).
Resolució del rector, d’1 de febrer de 2008, per la qual es nomena el senyor Rogelio Linares Santiago, de
l'àrea de coneixement de Geodinàmica Externa adscrita al Departament de Geologia, Professor Titular
d'Universitat (BOE núm. 43, de 19 de febrer de 2008).
Resolució del rector, de 4 de febrer de 2008, per la qual es nomena la senyora Gema Canoves Valenta, de
l'àrea de coneixement d'Anàlisi Geogràfica Regional, adscrita al Departament de Geografia, Catedràtica
d'Universitat (BOE núm. 43, de 19 de febrer de 2008).
Resolució del rector, de 4 de febrer de 2008, per la qual es nomena el senyor Jordi Coral Escolà, de l'àrea
de coneixement de Filologia Anglesa adscrita al Departament de Filologia Anglesa i Germanística, Professor
Titular de Universitat (BOE núm. 45, de 21 de febrer de 2008).
IV.2. Personal d’administració i serveis
Convocatòries
Resolució del rector de 21 de gener de 2008, per la qual es corregeixen les errades advertides a l’Annex III
de la resolució de 21 de desembre de 2007, de convocatòria de proves selectives per a l’accés a l’escala
auxiliar administrativa, publicada al DOGC núm. 5050 (DOGC núm. 5061, d’1 de febrer de 2008).
Resolució del rector de 31 de gener de 2008, per la qual es convoca una plaça per a accedir a l’escala
tècnica (Subgrup A1), pel sistema de concurs. (DOGC núm. 5069, de 13 de febrer de 2008).
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, d’1 de febrer de 2008, per la
qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir dues places d’administratiu/iva, amb destinació a la Gestió
Acadèmica de la Facultat de Dret de l’Administració de Centre de Ciències Econòmiques i Empresarials, de Dret
i de Ciències Polítiques i de Sociologia.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 3 de febrer de 2008, per la
qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’auxiliar de serveis, amb destinació a la B
l’Administració de Centre de Ciències de la Comunicació.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, d’11 de febrer de 2008, per
la qual s’anuncia una concurrència per a cobrir dues places d’administratiu/iva que es detallen a continuació:
Plaça

Destinació

A

Unitat d’Estudiants i de Cultura del Gabinet del Rectorat

B

Gestió Acadèmica – Suport Departamental de la Facultat de Ciències de la Comunicació
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Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, d’11 de febrer de 2008, per la
qual s’anuncia un concurs públic de contractació temporal per a cobrir una plaça de tècnic mitjà/ana, amb
destinació al Servei d’Informàtica Distribuïda de l’Administració de Centre d’Estudis Empresarials i d’Informàtica
de Sabadell.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, d’11 de febrer de 2008, per la
qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir la plaça d’administratiu/iva, amb destinació a l’Escola de
Postgrau.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 18 de febrer de 2008, per
la qual s’anuncia una concurrència a per a cobrir la plaça d’administratiu/iva, amb destinació a l’Escola de
Postgrau.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 21 de febrer de 2008, per
la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’auxiliar administratiu/iva, amb destinació a
la Gestió Acadèmica de la Facultat de Dret de l’Administració de Centre de Ciències Econòmiques i
Empresarials, de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 21 de febrer de 2008, per
la qual s’anuncia una concurrència a per a cobrir la plaça d’auxiliar administratiu/iva, amb destinació a la Gestió
Acadèmica – Suport Departamental de la Facultat de Ciències de la Comunicació
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 21 de febrer de 2008, per
la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de gestor/a de formació, amb destinació a
l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 25 de febrer de 2008, per
la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir la plaça d’administratiu/iva, amb destinació a l’Oficina de
Medi Ambient.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 25 de febrer de 2008, per
la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir la plaça de gestor/a de processos econòmics, amb
destinació a l’Àrea d’Economia i Finances.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 26 de febrer de 2008, per
la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir la plaça d’administratiu/iva, amb destinació a la Gestió
Acadèmica de la Facultat de Ciències de l’Administració de Centre de Ciències i de Biociències.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 27 de febrer de 2008, per
la qual s’anuncia una concurrència a per a cobrir la plaça d’auxiliar administratiu/iva, amb destinació a l’Escola
de Postgrau.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 28 de febrer de 2008, per
la qual s’anuncia una concurrència a per a cobrir la plaça d’auxiliar administratiu/iva, amb destinació a la Unitat
Docent de l’Institut Català de la Salut: Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de l’Administració de Centre
de Medicina.
Resolucions
Resolució del rector de 25 de gener de 2008, per la qual es nomena el senyor Miguel Ángel Vargas Garcia
funcionari de carrera de l’escala tècnica superior de suport a la recerca (DOGC núm. 5065, de 7 de febrer de
2008).
Resolució del rector de 30 de gener de 2008, per la qual es nomena el senyor Alejandro Sánchez Chardi
funcionari de carrera de l’escala tècnica superior de suport a la recerca (DOGC núm. 5068, de 12 de febrer de
2008).
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 6 de febrer de 2008, per la
qual es declara desert el procés de concurrència per a cobrir la plaça d’auxiliar administratiu/iva, nivell bàsic,
amb destinació a l’Escola de Postgrau.
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Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 6 de febrer de 2008, per la
qual s’atorga a la senyora Alicia Borrego Gonzxález la plaça d’auxiliar administrativa, nivell bàsic, amb
destinació a l’Àrea de Gestió i d’Administració de Recursos Humans.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 7 de febrer de 2008, per la
qual s’atorga a la senyora Maria Garcia Ramon la plaça d’administrativa, amb destinació a la Gestió Econòmica
de l’Administració de Centre de Ciències de l’Educació i de Traducció i d’Interpretació.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, d’11 de febrer de 2008, per la
qual es declara deserta la fase de trasllat i es continua el procés de selecció en la fase de promoció del concurs
intern per a cobrir la plaça d’administratiu/iva de recursos humans, amb destinació a l’Àrea de Gestió de
Recursos Humans.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, d’11 de febrer de 2008, per la
qual s’anuncia el resultat del concurs intern per a cobrir dues places d’auxiliar de serveis que es detallen a
continuació:
Plaça

Destinació

Adjudicació

A

Administració de Centre de Ciències de Ciències i de
Biociències

Senyor Jordi Martínez López

B

Administració de Centre de Lletres i de Psicologia

Deserta per manca d’aspirants

Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 13 de febrer de 2008, per
la qual s’atorga a la senyora Immaculada Puig Barrera la plaça d’administrativa, amb destinació a la Biblioteca
de Comunicació i Hemeroteca General de l’Administració de Centre de Ciències de la Comunicació.l
Resolució del rector, de 13 de febrer de 2008, per la qual s’aprova la relació definitiva de persones
aspirants admeses i excloses per a l’accés a 20 places de l’escala de gestió (subgrup A2) pel sistema de
concurs-oposició.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 19 de febrer de 2008, per
la qual s’anuncia el resultat de la concurrència per a cobrir dues places d’administratiu, nivell bàsic, que es
detallen a continuació:
Plaça

Destinació

Adjudicació

A

Unitat d’Estudiant i de Cultura del Gabinet del Rectorat

Senyora Francisca Castro Castro

B

Gestió Acadèmica – Suport Departamental de la
Facultat de Ciències de la Comunicació

Deserta per manca d’aspirants

Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 19 de febrer de 2008, per
la qual s’atorga al senyor Ignacio Beneite Díaz la plaça d’administratiu de programació docent, amb destinació a
la Gestió Acadèmica i Suport Logístic de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 26 de febrer de 2008, per
la qual es declara desert el procés de concurrència per a cobrir la plaça d’administratiu/iva, nivell bàsic, amb
destinació a l’Escola de Postgrau.
V. Disposicions d’interès per a la UAB
V.1. Estatals
Resolució de 18 de gener de 2008, de la Presidència del Consell de Coordinació Universitària, per la
qual es pública el nomenament de la Comissió, titular i suplent, jutjadora de les proves d'habilitació nacional de
Professors Titulars d'Universitat de l'àrea de coneixement d'Economia Financera i Comptabilitat, convocades per
la Resolució de la Secretaria General del Consell de Coordinació Universitària, de 7 de setembre de 2005 (BOE
núm. 28, d’1 de febrer de 2008).
Resolució de 18 de gener de 2008, de la Presidència del Consell de Coordinació Universitària, per la
qual es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Professors Titulars d'Universitat, àrea de
coneixement de Comercialització i Investigació de Mercats, per a concórrer a concursos d'accés a cossos
docents universitaris (BOE núm. 29, de 2 de febrer de 2008).
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Resolució de 24 de gener de 2008, de la Presidència del Consell de Coordinació Universitària, per la
qual es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Professors Titulars d'Universitat, àrea de
coneixement d'Història de l'Art, per a concórrer a concursos d'accés a cossos docents universitaris (BOE núm.
29, de 2 de febrer de 2008).
Resolució de 24 de gener de 2008, de la Presidència del Consell de Coordinació Universitària, per la
qual es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Catedràtics d'Universitat, àrea de coneixement de
Medicina Legal i Forense, per a concórrer a concursos d'accés a cossos docents universitaris (BOE núm. 29, de
2 de febrer de 2008).
Correcció d'errors de l'Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda 3875/2007, de 27 de desembre, per la
qual es fan públics els límits dels diferents tipus de contractes a l'efecte de la contractació administrativa a
partir del 1 de gener de 2008 (BOE núm. 30, de 4 de febrer de 2008).
Ordre 178/2008 del Ministeri d’Educació i Ciència, de 28 de gener, per la qual es modifica l'Ordre
ECI/3313/2007, de 24 d'octubre, per la qual s'adjudiquen els Premis Nacionals de Fi de Carrera d'Educació
Universitària corresponents al curs acadèmic 2005-2006 (BOE núm. 30, de 4 de febrer de 2008).
Resolució de 17 de gener de 2008, de la Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació, per la qual es
corregeixen errors de la de 16 de novembre de 2007, per la qual es concedeixen nous Esments de Qualitat dels
estudis de doctorat de les Universitats espanyoles per al curs acadèmic 2007-2008 (BOE núm. 31, de 5 de
febrer de 2008).
Resolució de 21 de desembre de 2007, de la Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació, per la
qual es convoquen subvencions per a la realització d'activitats destinades a la millora de la qualitat de
l'ensenyament superior i de l'activitat del professorat universitari en l'any 2008 (BOE núm. 31, de 5 de febrer
de 2008).
Resolució de 20 de desembre de 2007, de la Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació, per la
qual es concedeixen subvencions per a la contractació de doctors i tecnòlegs per empreses, centres tecnològics
i associacions empresarials, Programa Torres Quevedo, convocades per Resolució de 16 d'octubre de 2006
(BOE núm. 32, de 6 de febrer de 2008).
Resolució de 28 de gener de 2008, de la Secretaria General del Consell de Coordinació Universitària,
per la qual es fan públics els nombres de registre de personal de diversos professors pertanyents a cossos
docents universitaris (BOE núm. 33, de 7 de febrer de 2008).
Resolució de 25 de gener de 2008, de la Presidència del Consell de Coordinació Universitària, per la
qual es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Catedràtics d'Universitat, àrea de coneixement
d’Oftalmologia, per a concórrer a concursos d'accés a cossos docents universitaris (BOE núm. 33, de 7 de
febrer de 2008).
Resolució de 25 de gener de 2008, de la Presidència del Consell de Coordinació Universitària, per la
qual es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Catedràtics d'Universitat, àrea de coneixement de
Teoria del Senyal i Comunicacions, per a concórrer a concursos d'accés a cossos docents universitaris (BOE
núm. 33, de 7 de febrer de 2008).
Resolució de 23 de gener de 2008, de la Presidència de l'Agència Estatal d'Avaluació de les
Polítiques Públiques i la Qualitat dels Serveis, per la qual s'aprova el procediment de certificació del nivell
d'excel·lència de les organitzacions de les Administracions Públiques (BOE núm. 33, de 7 de febrer de 2008).
Resolució de 17 de gener de 2008, de la Secretaria General Tècnica, per la qual es pública les
subvencions concedides en el quart trimestre de 2007 (BOE núm. 34, de 8 de febrer de 2008)
Acord de Cooperació Cultural, Educativa i Científica entre el Regne d'Espanya i la República d'Iemen,
fet en Sana'a el 18 d'abril de 2006 (BOE núm. 37, de 12 de febrer de 2008).
Resolució de 31 de gener de 2008, de la Presidència del Consell de Coordinació Universitària, per la
qual es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Professors Titulars d'Universitat, àrea de
coneixement de Mecànica de Mitjans Continus i Teoria d'Estructures, per a concórrer a concursos d'accés a
cossos docents universitaris (BOE núm. 37, de 12 de febrer de 2008).
Resolució de 21 de desembre de 2007, de l'Institut Geològic i Miner d'Espanya, per la qual es
convoquen beques de formació de personal investigador (BOE núm. 37, de 12 de febrer de 2008).
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Acord entre el Govern del Regne d'Espanya i el Govern de la República Francesa sobre el
reconeixement de títols i graus de l'ensenyament superior, fet «ad referendum» a Girona el 16 de novembre de
2006 (BOE núm. 38, de 13 de febrer de 2008).
Correcció d'errors del Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries (BOE núm.
38, de 13 de febrer de 2008).
Resolució de 8 de gener de 2008, de la Presidència de l'Agència Espanyola de Cooperació
Internacional, per la qual es modifiquen «Beques MAEC-AECI» per a ciutadans estrangers i espanyols, per al
curs acadèmic 2007/2008, per al Programa V. B. (BOE núm. 38, de 13 de febrer de 2008).
Resolució de 9 de gener de 2008, de la Presidència de l'Agència Espanyola de Cooperació
Internacional, per la qual es concedeixen i modifiquen «Beques MAEC-AECI» per a ciutadans estrangers i
espanyols, per al curs acadèmic 2007/2008, per al Programa II.A (BOE núm. 38, de 13 de febrer de 2008).
Ordre 332/2008 del Ministeri d’Educació i Ciència, de 13 de febrer, per la qual s'estableixen els requisits
per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l'exercici de la professió de Metge (BOE
núm. 40, de 15 de febrer de 2008).
Ordre 333/2008 del Ministeri d’Educació i Ciència,, de 13 de febrer, per la qual s'estableixen els
requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l'exercici de la professió de
Veterinari (BOE núm. 40, de 15 de febrer de 2008).
Resolució de 25 de gener de 2008, de la Presidència de l'Agència Espanyola de Cooperació
Internacional per al Desenvolupament, per la qual es concedeixen ajudes del Programa Iberoamericà de
Formació Tècnica Especialitzada per a l'any 2008 (BOE núm. 40, de 15 de febrer de 2008).
Resolució de 23 de gener de 2008, de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al
Desenvolupament, per la qual es concedeixen ajudes de matrícula a becaris de la convocatòria general de
«Beques MAEC-AECI» per a ciutadans estrangers i espanyols, per al curs acadèmic 2007/2008, Programa I-I
(BOE núm. 40, de 15 de febrer de 2008).
Resolució de 1 de febrer de 2008, de la Secretaria General del Consell de Coordinació Universitària,
per la qual es publica l'Acord del Consell d'Universitats pel qual s'adscriu un professor a l'àrea de coneixement
de Mètodes Quantitatius per a l'Economia i l'Empresa (BOE núm. 40, de 15 de febrer de 2008).
Resolució de 1 de febrer de 2008, de la Secretaria General del Consell de Coordinació Universitària,
per la qual es publica l'Acord del Consell d'Universitats, pel qual s'eximeix a diversos doctors dels requisits
establerts en l'article 60 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, per a participar en les
proves d'acreditació nacional per al Cos de Catedràtics d'Universitat (BOE núm. 41, de 16 de febrer de 2008).
Resolució de 5 de febrer de 2008, de la Presidència del Consell de Coordinació Universitària, per la
qual es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Catedràtics d'Universitat, àrea de coneixement de
Radiologia i Medicina Física, per a concórrer a concursos d'accés a cossos docents universitaris. (BOE núm. 41,
de 16 de febrer de 2008).
Resolució de 22 de gener de 2008, de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al
Desenvolupament, per la qual s'amplien «Beques MAEC-AECI» per a ciutadans estrangers i espanyols, per al
curs acadèmic 2007/2008, per als programes I.A i II.A (BOE núm. 41, de 16 de febrer de 2008).
Ordre 391/2008 del Ministeri d’Educació i Ciència, de 28 de gener, per la qual es publiquen els llistats
dels beneficiaris d'ajudes per a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu per al curs 2007-2008
(BOE núm. 43, de 19 de febrer de 2008).
Ordre 392/2008 del Ministeri d’Educació i Ciència, de 28 de gener, per la qual es publiquen els llistats
dels beneficiaris d'ajudes per a alumnes que van a iniciar estudis universitaris en el curs 2007-2008 (BOE núm.
43, de 19 de febrer de 2008).
Ordre 394/2008 del Ministeri d’Educació i Ciència, de 1 de febrer, per la qual es convoquen ajudes per a
cursos de llengua alemanya o francesa en l'estranger durant l'estiu de 2008, per a alumnes universitaris i
d'ensenyaments artístics superiors (BOE núm. 43, de 19 de febrer de 2008).
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Resolució de 30 de gener de 2008, de la Direcció general de Política Tecnològica, per la qual es
publiquen les ajudes concedides en l'any 2007, convocades per Resolució de 12 de març de 2007 (BOE núm.
43, de 19 de febrer de 2008).
Resolució de 30 de gener de 2008, de la Direcció general de Política Tecnològica, per la qual es
publiquen les ajudes concedides en l'any 2007, convocades per Resolució de 13 de març de 2007 (BOE núm.
43, de 19 de febrer de 2008).
Resolució de 30 de gener de 2008, de la Direcció general de Política Tecnològica, per la qual es
publiquen les ajudes concedides en l'any 2007, convocades per Resolució de 17 d'octubre de 2006 (BOE núm.
43, de 19 de febrer de 2008).
Resolució de 30 de gener de 2008, de la Direcció general de Política Tecnològica, per la qual es
publiquen les ajudes concedides en l'any 2007, convocades per Resolució de 2 de gener de 2007 (BOE núm. 43,
de 19 de febrer de 2008).
Resolució de 30 de gener de 2008, de la Direcció general de Política Tecnològica, per la qual es
publiquen les ajudes concedides en l'any 2007, convocades per Resolució de 26 d'abril de 2007 (BOE núm. 43,
de 19 de febrer de 2008).
Resolució de 7 de febrer de 2008, de la Presidència del Consell de Coordinació Universitària, per la
qual es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Catedràtics d'Universitat, àrea de coneixement de
Genètica, per a concórrer a concursos d'accés a cossos docents universitaris (BOE núm. 45, de 21 de febrer de
2008).
Resolució de 8 de febrer de 2008, de la Presidència del Consell de Coordinació Universitària, per la
qual es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Catedràtics d'Universitat, àrea de coneixement de
Didàctica de l'Expressió Corporal, per a concórrer a concursos d'accés a cossos docents universitaris (BOE núm.
46, de 22 de febrer de 2008).
Resolució de 8 de febrer de 2008, de la Presidència del Consell de Coordinació Universitària, per la
qual es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Catedràtics d'Universitat, àrea de coneixement de
Geodinàmica Interna, per a concórrer a concursos d'accés a cossos docents universitaris (BOE núm. 46, de 22
de febrer de 2008).
Resolució de 8 de febrer de 2008, de la Presidència del Consell de Coordinació Universitària, per la
qual es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Professors Titulars d'Universitat, àrea de
coneixement d'Enginyeria de Sistemes i Automàtica, per a concórrer a concursos d'accés a cossos docents
universitaris (BOE núm. 46, de 22 de febrer de 2008).
Resolució de 21 de gener de 2008, de l'Institut Nacional d'Investigació i Tecnologia Agrària i
Alimentària, per la qual es concedeixen les ajudes convocades mitjançant Resolució de 20 de desembre de
2006, per a la realització d'accions complementàries en el marc dels subprogrames nacionals de recursos i
tecnologies agràries en coordinació amb les Comunitats Autònomes i de conservació de recursos genètics
d'interès agroalimentari del Pla nacional d'I+D+I 2004-2007 (BOE núm. 46, de 22 de febrer de 2008).
Resolució de 21 de gener de 2008, de l'Institut Nacional d'Investigació i Tecnologia Agrària i
Alimentària, per la qual es concedeixen les ajudes convocades mitjançant Resolució de 20 de desembre de
2006, per a l'adquisició d'infraestructura cientificotècnica en el marc del Subprograma Nacional de Recursos i
Tecnologies Agràries en coordinació amb les Comunitats Autònomes del Programa Nacional de Recursos i
Tecnologies Agroalimentàries del Pla Nacional d'I+D+I 2004-2007 (BOE núm. 46, de 22 de febrer de 2008).
Resolució de 5 de febrer de 2008, de la Secretaria General de Política Científica i Tecnològica, per la
qual es publica el Conveni específic de col·laboració, entre el Ministeri d'Educació i Ciència i la Comunitat
Autònoma de Castilla-La Mancha, per al desenvolupament del Protocol general relatiu al programa de
incentivació de la incorporació i intensificació de l'activitat investigadora (Programa I3), per a l'any 2007 (BOE
núm. 46, de 22 de febrer de 2008).
Resolució de 1 de febrer de 2008, de la Secretaria General del Consell de Coordinació Universitària,
per la qual es publica l'Acord del Consell d'Universitats pel qual s'estimen sol·licituds de modificació de
denominació de places de professors universitaris (BOE núm. 46, de 22 de febrer de 2008).
Resolució de 14 de febrer de 2008, de la Direcció general de Tràfic, per la qual s'estableixen mesures
especials de regulació de tràfic durant l'any 2008 (BOE núm. 47, de 23 de febrer de 2008).
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Resolució de 12 de febrer de 2008, de la Presidència del Consell de Coordinació Universitària, per la
qual es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Catedràtics d'Universitat, àrea de coneixement
d'Urbanística i Ordenació del Territori, per a concórrer a concursos d'accés a cossos docents universitaris (BOE
núm. 47, de 23 de febrer de 2008).
Resolució de 12 de febrer de 2008, de la Presidència del Consell de Coordinació Universitària, per la
qual es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Professors Titulars d'Escoles Universitàries, àrea
de coneixement d'Infermeria, per a concórrer a concursos d'accés a cossos docents universitaris (BOE núm. 47,
de 23 de febrer de 2008).
Resolució de 12 de febrer de 2008, de la Presidència del Consell de Coordinació Universitària, per la
qual es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Professors Titulars d'Universitat, àrea de
coneixement d'Electrònica, per a concórrer a concursos d'accés a cossos docents universitaris (BOE núm. 47, de
23 de febrer de 2008).
Reial decret 231/2008, de 15 de febrer, pel qual es regula el Sistema Arbitral de Consum (BOE núm. 48,
de 25 de febrer de 2008).
Ordre 446/2008 del Ministeri de la Presidència, de 20 de febrer, per la qual es determinen les
especificacions i característiques tècniques de les condicions i criteris d'accessibilitat i no discriminació
establerts en el Reial decret 366/2007, de 16 de març (BOE núm. 48, de 25 de febrer de 2008).
Resolució de 12 de febrer de 2008, de la Presidència del Consell de Coordinació Universitària, per la
qual es publica la relació de candidats habilitats per al Cos de Catedràtics d'Universitat, àrea de coneixement de
Prospecció i Investigació Minera, per a concórrer a concursos d'accés a cossos docents universitaris (BOE núm.
48, de 25 de febrer de 2008).
Resolució de 21 de gener de 2008, de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al
Desenvolupament, per la qual es modifiquen les «Beques MAEC-AECI» per a ciutadans estrangers, per a l'any
acadèmic 2007-2008, per als programes III-B i V-A (BOE núm. 48, de 25 de febrer de 2008).
Resolució de 14 de febrer de 2008, de la Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació, per la qual
es dóna publicitat a l'Acord de Consell de Ministres de 8 de febrer de 2008, pel qual s'estableixen les
condicions a les quals haurien d'adequar-se els plans d'estudis conduents a l'obtenció de títols que habilitin per
a l'exercici de la professió regulada de Dentista (BOE núm. 50, de 27 de febrer de 2008).
Resolució de 14 de febrer de 2008, de la Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació, per la qual es
dóna publicitat a l'Acord de Consell de Ministres de 8 de febrer de 2008, pel qual s'estableixen les condicions a
les quals haurien d'adequar-se els plans d'estudis conduents a l'obtenció de títols que habilitin per a l'exercici
de la professió regulada d'Infermeria (BOE núm. 50, de 27 de febrer de 2008).
Resolució de 14 de febrer de 2008, de la Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació, per la qual es
dóna publicitat a l'Acord de Consell de Ministres de 8 de febrer de 2008, pel qual s'estableixen les condicions a
les quals haurien d'adequar-se els plans d'estudis conduents a l'obtenció de títols que habilitin per a l'exercici
de la professió regulada de Farmacèutic (BOE núm. 50, de 27 de febrer de 2008).
Resolució de 14 de febrer de 2008, de la Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació, per la qual es
publica l'Acord de Consell de Ministres de 8 de febrer de 2008, pel qual s'estableixen les condicions a les quals
haurien d'adequar-se els plans d'estudis conduents a l'obtenció de títols que habilitin per a l'exercici de la
professió regulada de Fisioterapeuta (BOE núm. 50, de 27 de febrer de 2008).
Ordre 480/2008 del Ministeri d’Economia i Hisenda, de 20 de febrer, per la qual es modifiquen l'Ordre
de 1 de febrer de 1996, per la qual s'aproven els documents comptables a utilitzar per l'Administració General
de l'Estat; la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Institucional de l'Estat, aprovada per Ordre de 1
de febrer de 1996; la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració General de l'Estat, aprovada per Ordre
HAC/1300/2002, de 23 de maig; i l'Ordre EHA/777/2005, de 21 de març, per la qual es regula el procediment
d'obtenció, formulació, aprovació i rendició dels comptes anuals de les Entitats Estatals de Dret Públic a les
quals els sigui d'aplicació la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Institucional de l'Estat (BOE núm.
51, de 28 de febrer de 2008).
Ordre 481/2008 del Ministeri d’Economia i Hisenda, de 26 de febrer, per la qual s'aproven els models
de declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l'Impost sobre el Patrimoni, exercici
2007, es determinen el lloc, forma i terminis de presentació dels mateixos, s'estableixen els procediments de
sol·licitud, remissió, rectificació i confirmació o subscripció de l'esborrany de declaració de l'Impost sobre la
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Renda de les Persones Físiques, i es determinen les condicions generals i el procediment per a la presentació
d'ambdós per mitjans telemàtics o telefònics (BOE núm. 51, de 28 de febrer de 2008).
Ordre 499/2008 del Ministeri d’Educació i Ciència, de 13 de febrer, per la qual es convoca concurs
públic per a atorgar beques de formació en Tecnologies d'Informació i Comunicació (BOE núm. 51, de 28 de
febrer de 2008).
V.2. Autonòmiques
Resolució de l¡Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, de 25 de gener de 2008, per la
qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria d'ajuts a la mobilitat internacional de l'estudiantat amb
reconeixement acadèmic de les universitats o de centres d'estudis superiors d'ensenyaments artístics de
Catalunya, per al curs 2008-2009 (MOBINT) .(DOGC núm. 5063, de 5 de febrer de 2008).
Correcció d’errades a la Llei 18/2007 del Departament de la Presidència, de 28 de desembre, del dret
a l'habitatge (DOGC núm. 5065, de 7 de febrer de 2008)
Resolució de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, de 31 de gener de 2008, de
publicació de la modificació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a
incrementar l'abast i fomentar la qualitat de les accions d'educació per al desenvolupament-sensibilització en el
camp de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional en l'àmbit no formal i informal regulades
per la Resolució VCP/962/2007, de 30 de març, i es convoquen les corresponents a l'any 2008 (DOGC núm.
5065, de 7 de febrer de 2008).
Resolució de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, d'1 de febrer de 2008, de
publicació de la modificació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'acció
humanitària regulades per la Resolució VCP/993/2007, de 30 de març, i es convoquen les corresponents a l'any
2008 (DOGC núm. 5065, de 7 de febrer de 2008).
Resolució del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, de 13 de desembre de
2007, de concessió del 1r Premi de recerca en drets humans (DOGC núm. 5066, de 8 de febrer de 2008).
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 10 de gener de 2008, per la qual es creen
diversos fitxers de dades de caràcter personal (DOGC núm. 5067, d’11 de febrer de 2008).
Resolució del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, de 18 de gener de 2008, per la qual
es dóna publicitat a l'atorgament de subvencions (DOGC núm. 5069, de 13 de febrer de 2008).
Resolució del Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial, de 14 de gener de 2008, per la
qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria de la línia de préstecs en condicions preferents
CIDEM-ICF per al finançament de projectes d'inversió que fomentin la recerca, el desenvolupament, la
innovació, la modernització tecnològica industrial i la industrialització de projectes de recerca, desenvolupament
i innovació (DOGC núm. 5069, de 13 de febrer de 2008).
Correcció de dades a la Llei 16/2007, de 21 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya
per al 2008 (DOGC núm. 5070, de 14 de febrer de 2008).
Correcció de dades a la Llei 17/2007, de 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres (DOGC núm.
5070, de 14 de febrer de 2008).
Ordre 52/2008 del Departament de la Vicepresidència, de 7 de febrer, d'aprovació de les bases
reguladores de les beques per a la realització de pràctiques en organitzacions internacionals "Beques Canigó"
(DOGC núm. 5075, de 21 de febrer de 2008).
Ordre 50/2008 del Departament de la Vicepresidència, de 12 de febrer, per la qual s'aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions per a iniciatives adreçades a promoure els usos interpersonals de
la llengua catalana a Catalunya i de la llengua occitana a Era Val d'Aran (DOGC núm. 5075, de 21 de febrer de
2008).
Ordre 51/2008 del Departament de la Vicepresidència, de 13 de febrer, per la qual s'aproven les bases
reguladores de la concessió de subvencions per a la promoció i projecció internacional de les organitzacions
catalanes (DOGC núm. 5075, de 21 de febrer de 2008).
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Correcció d’errada a la Resolució 312/2008 del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, de
18 de gener, per la qual es dóna publicitat a l'atorgament de subvencions (DOGC núm. 5077, de 25 de febrer
de 2008).
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, d'11 de gener de 2008, per la qual es creen fitxers
de dades de caràcter personal. (DOGC núm. 5077, de 25 de febrer de 2008).
Decret 39/2008 del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, de 26 de febrer,
pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de Participació Ciutadana (DOGC núm. 5080, de 28 de febrer
de 2008).
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