Butlletí Oficial
Juliol-Agost del 2007 / Núm. 43

Índex

Pàgina

I. Disposicions generals i acords
I.1. Comissions del Consell Social ..................................................................................... 2
I.1.1. Comissió Permanent ................................................................................... 2
I.1.2. Comissió Econòmica ................................................................................... 2
I.2. Consell de Govern .................................................................................................... 2
I.3. Comissions del Consell de Govern............................................................................... 7
I.3.1. Comissió d’Afers Acadèmics ......................................................................... 7
I.3.1.1. Subcomissió de Grau ....................................................................... 7
I.3.1.2. Subcomissió de Postgrau ................................................................ 17
I.3.2. Comissió d’Economia i d’Organització .......................................................... 19
I.3.3. Comissió d’Investigació ............................................................................. 20
I.3.4. Comissió de Personal Acadèmic .................................................................. 29
I.4. Resolucions del Rectorat ......................................................................................... 33
I.5. Resolucions de la Gerència ...................................................................................... 33
II. Nomenaments i cessaments
II.1. Facultats i Escoles universitàries.............................................................................. 33
II.2. Departaments ...................................................................................................... 34
III. Convenis
III.1. Marcs de col·laboració .......................................................................................... 34
III.2. Específics............................................................................................................ 34
IV. Convocatòries i resolucions de places
IV.1. Personal docent i investigador ................................................................................ 36
IV.2. Personal d’administració i serveis............................................................................ 37
V. Disposicions d’interès per a la UAB
V.1. Estatals................................................................................................................ 39
V.2. Autonòmiques....................................................................................................... 43

La publicació d'aquest Butlletí no afecta a l'entrada en vigor ni a la validesa de les disposicions i dels actes
administratius dels quals dóna difusió

_____________________________________________________
1

BOUAB Núm. 43

Juliol-Agost del 2007

I. Disposicions generals i acords
I.1. Comissions del Consell Social
I.1.1 Comissió Permanent
Acord 1/2007, de 26 de juliol, pel qual s’acorda:
▪

Aprovar les condicions financeres de l’operació d’endeutament de Vila Universitària, SA que avala la
Universitat Autònoma de Barcelona, les quals consten en el document CP 1/7-2007.

▪

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 disposen el present acord i l’acord 14/2007
pres en sessió plenària el dia 25 de maig de 2007.

I.1.2. Comissió Econòmica
Acord 26/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova, segons consta en el document CE 20/07-2007, els
complements retributius autonòmics de recerca corresponents a:
▪
▪

la convocatòria extraordinària de l’any 2005 del professorat funcionari (numerari) i laboral
la convocatòria ordinària de l’any 2006 del professorat laboral

I.2. Consell de Govern
Acord 33/2007, de 19 de juliol, pel qual s'acorda aprovar el Reglament de beques del personal investigador
en formació de la UAB, que tot seguit es transcriu:
Reglament de beques del personal investigador en formació de la UAB
ANTECEDENTS
L’Estatut de les becàries i dels becaris de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona” (Acord Consell de
Govern 26 d’octubre de 2005) estableix que els becaris de recerca de la UAB són “tots els llicenciats o
enginyers que siguin estudiants de tercer cicle i que gaudeixin d’una beca adscrita a la UAB que comporti un
ajut econòmic, adjudicada després de superar una convocatòria pública que garanteixi els principis de
publicitat, mèrit i capacitat de selecció dels candidats, i que no tingui cap vinculació laboral amb la UAB, llevat
la que impliqui el gaudi de la mateixa beca.” (Article 1.1).
Estableix també les diferents convocatòries per les quals els becaris poden accedir al seu estatus (Article 1.2).
La Disposició transitòria del mateix Estatut demana que “En un termini no superior a un any a partir de
l’entrada en vigor de la present normativa, la UAB, per mitjà de les consultes i actuacions que consideri adients,
ha d’adoptar les mesures pertinents per tal de fer possible l’aplicació d’aquest Estatut als adjudicataris de
beques a què es refereixen les lletres d i e de l’apartat 3 de l’article 1.”
L’Article 1 en els seus apartats d i e es refereix als adjudicataris de les següents beques:
“d) Beques convocades per la UAB amb càrrec a projectes europeus, contractes o convenis d’investigació.
e) Altres beques de recerca, atorgades per institucions públiques o privades la convocatòria de les quals hagi
estat prèviament reconeguda per la Comissió d’Investigació de la UAB.”
Aquest Reglament de Beques de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona ve a complementar l’anterior
document de l’Estatut de les Becàries i dels Becaris de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona; i fa
possible l’aplicació d’aquest Estatut a tots els Becaris propis de la UAB.
El becari o becària d’investigació és una figura comuna en tots els sistemes de R+D. El finançament dels becaris
té com a objectiu facilitar el període de formació d’aquelles persones que inicien la seva activitat investigadora.
La modalitat de beca de recerca permet, a més, incentivar la captació de titulats universitaris que puguin
posteriorment incorporar-se professionalment a la carrera investigadora o docent, en el sector públic o privat.
Actualment les beques d’investigació estan regulades a diferents nivells:
¾

L’Estatut de les becàries i dels becaris de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (EBBRUAB),
acordat pel consell de govern de la UAB el 26 d’octubre de 2005.
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Estatuto del personal investigador en formación, (EPIF, Real Decreto 63/2006) que estableix el regim
jurídic general del personal investigador en formació i la seva relació amb les entitats públiques i
privades a les que estiguin adscrits.
Les convocatòries específiques dels diferents programes de beques.
Primer Conveni Col·lectiu del Personal docent e Investigador de les Universitats Públiques Catalanes.

ARTICLE 1. FINALITAT
El propòsit d’aquest Reglament és unificar, en un marc raonat i consensuat, la figura del becari UAB que
s’origina a les diferents convocatòries.
En aquest sentit, estableix el marc de reglamentació en tot allò que no queda regulat en les normatives
anteriorment esmentades, i unifica els criteris i disposicions que han de regir l’atorgament i gaudi de les beques
de personal investigador en formació de la UAB.
ARTICLE 2. ÀMBIT D’APLICACIÓ
Són considerades com a beques de personal investigador en formació de la UAB i, per tant, sota l’àmbit
d’aplicació d’aquest reglament:
i)
Les beques de formació de personal investigador dels programes propis convocades per la UAB, i
les beques de departaments de la UAB (Article 1.2. c de l’EBBRUAB),
ii)
Les beques convocades per la UAB amb càrrec a projectes europeus, contractes o convenis
d’investigació (Article 1.2. d de l’EBBRUAB),
iii)
Altres beques de recerca, atorgades per institucions publiques o privades la convocatòria de les
quals hagi estat prèviament reconeguda per la Comissió d’Investigació de la UAB (Article 1.2. e de
l’EBBRUAB),
Aquestes beques poden articular-se mitjançant dues tipologies específiques: Beques de formació de
personal investigador en formació i Beques de suport a la investigació.
ARTICLE 3. BEQUES DE FORMACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ
3.1. Objecte
Les beques de formació de personal investigador en formació consisteixen en ajuts en forma de retribució en
diners per a la realització dels cursos de postgrau i de la tesi doctoral, en el marc d’un programa de postgrau
de la UAB (doctorat, màster, o que permeti l’obtenció del títol de doctor) a la UAB.
3.2. Requisits
3.2.1. Podran ser beneficiàries d’una beca aquelles persones que estiguin en possessió del títol de llicenciat,
enginyer o arquitecte superior o d’un títol de grau equivalent. No hi ha data límit d’obtenció de la corresponent
titulació. Els títols obtinguts en altres països o en centres espanyols no oficials hauran de ser convalidats o
reconeguts. Si no compleixen aquest requisit, podran ser acceptats en els següents supòsits:
a) S’haurà de justificar que els documents estan admesos a tràmit de convalidació o de reconeixement per
les autoritats competents.
b) Es considerarà que el títol està reconegut quan el sol·licitant acrediti haver estat admès en un programa
de postgrau, de la UAB o d’una universitat del sistema universitari català.
3.2.2. El beneficiari de la beca caldrà que estigui inscrit en un programa de postgrau (doctorat, màster, o que
permeti l’obtenció del títol de doctor) de la UAB.
3.3. Durada, dedicació i règim de contractació
La durada mínima de l’ajut serà d’un any i la màxima de quatre. La dedicació serà a temps complet.
Aquest període màxim ha de distribuir-se en una primera etapa de beca per a la realització de crèdits ECTS o
de doctorat i/o inici de la tesi doctoral; i una segona etapa de contracte en formació per a la realització i lectura
de tesi. La durada de cada etapa, s’explicitarà en la convocatòria de cada beca.
3.4. Incompatibilitats
Aquest tipus de beca es incompatible amb vinculacions contractuals o estatutàries que puguin restar
exclusivitat a la dedicació a la recerca. En el supòsit d’incompatibilitat sobrevinguda, la universitat procedirà a
la revocació de la beca.
El Vicerectorat d’Investigació podrà autoritzar les percepcions que procedeixin de tasques docents (cursos,
conferències o ponències) o investigadores (llibres o articles), directament associades amb la recerca duta a
terme pel becari, sempre i quan tinguin un caràcter esporàdic i no habitual. Aquestes percepcions no podran
superar el 30% de l’import anual íntegre de la beca.
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La finalització de la beca no determina cap tipus de compromís per part de la universitat en relació amb la
posterior incorporació del becari a la plantilla del centre.
3.5. Retribucions
Les retribucions referides a aquesta modalitat seran les aprovades anualment per la Comissió d’Investigació.
3.6. Docència
La beca podrà estar associada a un programa de col·laboració en tasques docents, amb finalitat formativa.
Aquesta col·laboració docent haurà de quedar recollida en la convocatòria de beca corresponent i en cap cas no
significarà que el becari tingui responsabilitat sobre l’assignatura, en la seva part teòrica, ni en la seva
programació.
Aquestes col·laboracions hauran de ser aprovades pel departament, prèviament a la publicació de la
convocatòria, i certificades pels departaments implicats als efectes de currículum.
3.7. Interrupcions
El Vicerectorat d’Investigació podrà concedir la interrupció temporal de gaudi de la beca a petició raonada de
l’interessat, sense percepció econòmica i amb la conformitat expressa del director del treball de tesi i del
responsable del departament, l’institut o el centre de recerca.
Les interrupcions per causa d’incompatibilitat de percepcions no podran ser superiors a un any en el decurs del
període de gaudi de la beca i les seves possibles renovacions. Excepcionalment el Vicerectorat d’Investigació
podrà autoritzar interrupcions de durada superior.
Les suspensions per maternitat, adopció o acolliment, preadoptiu o permanent, de menors de sis anys tindran
la mateixa durada que les legalment establertes per organismes superiors per a aquests casos. Durant aquest
període es mantindrà el 100% de la percepció de la beca.
Per al període de suspensió, es prolongarà la beca de primera etapa o el contracte segons la normativa laboral
vigent.
ARTICLE 4. BEQUES DE SUPORT A LA RECERCA
4.0. Antecedents
A l’Article 3 d’aquest Reglament es desenvolupa la normativa de beques per totes aquelles persones
investigadores en formació que estan matriculades en un programa de màster oficial o de doctorat i que la
finalitat del procés sigui la consecució de la tesi doctoral. En aquest Article 4 es volen recollir altres situacions
que es poden plantejar durant la carrera del PIF, i en les que es donin aquelles casuístiques que planteja la
formació del personal investigador que, per la seva naturalesa, el gaudi de la beca no els condueix
específicament a la consecució de la tesi doctoral, per la qual cosa el beneficiari no ha d’estar necessàriament
matriculat a un màster o doctorat, i la durada de la beca és per un període de temps curt i limitat.
Per tant, a la convocatòria de la “Beca de suport a la Recerca (BSR)” es contemplaran necessàriament els
següents requeriments: (a) el PIF pot o no estar matriculat a un master oficial o doctorat; (b) la finalitat del
gaudi de la beca ha de ser per períodes curts; (c) que la “Beca de suport a la Recerca (BSR)” ha de formar part
de la seva carrera formativa com a investigador. En conseqüència, la convocatòria d’una beca BSR
necessàriament haurà d’especificar quin tipus de formació de recerca tindrà la persona que la gaudeixi; i a més,
quins resultats de recerca s’esperen obtenir amb la BSR. Així, es pot recollir en aquest reglament a totes
aquelles persones investigadores en formació que necessiten o volen complementar estades curtes en grups de
recerca que són del seu interès.
4.1. Objecte
Les beques de suport a la recerca consisteixen en ajuts en forma de retribució en diners per a desenvolupar
l’acció formativa fora del que és estrictament un programa de formació de postgrau.
4.2. Requisits
Podran ser beneficiàries d’una beca de suport a la recerca aquelles persones que estiguin en possessió del títol
de llicenciat, enginyer o arquitecte. Els títols obtinguts en altres països o en centres espanyols no oficials
hauran de ser degudament reconeguts o convalidats. Als efectes de sol·licitar una beca, es podrà considerar
que el títol està reconegut si el sol·licitant acredita haver estat admès en un programa de postgrau d’una
universitat del sistema universitari català.
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4.3. Durada, dedicació i règim de contractació
La durada màxima de la beca serà d’un any, no renovable, i podrà gaudir-se en períodes inferiors, consecutius
o no, sempre que el total acumulat no sigui superior a un any; i en un màxim de dues convocatòries.
La dedicació podrà ser variable, d’acord amb el que estableixi la convocatòria, amb un mínim de dedicació del
50% de la dedicació a temps complet.
4.4. Incompatibilitats
Aquest tipus de beca només es incompatible amb vinculacions contractuals o estatutàries en els supòsits de
dedicació a temps complet. En el supòsit d’incompatibilitat sobrevinguda, la universitat procedirà a la revocació
de la beca.
La finalització de la beca no determina cap tipus de compromís per part de la universitat en relació amb la
posterior incorporació del becari a la plantilla del centre.
4.5. Retribucions:
La retribució serà, com a mínim, la mateixa que la que s’estableix per a la beques de personal investigador en
formació, proporcional a la dedicació assignada.
4.6. Docència
Aquesta beca no pot donar lloc a la col·laboració en tasques docents.
ARTICLE 5. DRETS I DEURES DE LES BECARIES I BECARIS DE RECERCA DE LA UAB
Els drets i deures de les becàries i dels becaris de recerca propis de la UAB són els que s’estableixen en els
articles 5 i 6 de l’EBBRUAB.
Amb caràcter general, el projecte, conveni o ens que atorgui la beca es farà càrrec del finançament de l’import
de la matrícula dels estudis de postgrau associats a la beca. Aquest import s’ingressarà directament a la
corresponent Gestió Acadèmica o a l’Escola de Doctorat, segons escaigui.
Pel que fa als drets manifestats en l’article 5.1. l ,m de l’EBBRUAB, cada convocatòria específica establirà les
condicions amb les quals hi poden concórrer els becaris i becàries de recerca de la UAB i els termes precisos en
què l’ens que finança la beca es fa càrrec de les despeses que pot originar l’exercici d’aquests drets.
Els altres aspectes específics que puguin ser d’aplicació per a cada beca, quedaran recollits en la corresponent
convocatòria de beques.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
1. Les beques subjectes a l’aplicació d’aquest reglament atorgades amb anterioritat a la seva entrada en vigor
es regiran per les normatives vigents en el moment de la concessió de l’ajut.
2. L’aplicació d’aquest reglament no serà efectiva en el cas de les beques finançades mitjançant projectes o
convenis de recerca amb el pressupost negociat i signat amb anterioritat a la seva entrada en vigor.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació pel Consell de Govern de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
Acord 34/2007, de 19 de juliol, pel qual s'acorda ratificar els membres de la Comissió ad hoc
d'E-Universitat.
Membres de la Comissió Universitat Electrònica (E-Universitat)
La Comissió estarà formada per un nombre màxim de 18 persones, distribuïdes de la forma següent:
4 membres nats
El secretari general, que la presideix
Rafael Grasa Hernández
El delegat del rector per a l’Oficina Autònoma Interactiva Docent i el projecte d’e-universitat (vicepresident)
Remmo Suppi Boldrito
El director de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Lorenzo Rodríguez Martín
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El director del Servei de Biblioteques
Joan Ramon Gómez Escofet
8 membres del personal acadèmic
2 directors de departament, un vinculat a l’àmbit de l’enginyeria de les comunicacions i un altre a l’àmbit de les
ciències experimentals
Josep Rifà Coma (director del Departament d’Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions)
Maite Carrassón López de Letona (directora del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i
d’Ecologia)
2 degans o directors d’escola, un vinculat a l’àmbit de la comunicació i un altre al de les tecnologies de la
informació i la comunicació
Joan Sorribes Gomis (director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria)
Josep Maria Blanco Pont (degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació)
2 coordinadors de titulació, un vinculat a l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació i un altre
de les ciències socials i humanitats.
Daniel Franco Puntes (coordinador de la titulació d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes)
Àngel Puyol González (un coordindor/a de l’àmbit d’Humanitats)
2 membres del col·lectiu vinculats als àmbits de ciències socials i/o humanitats.
Joan Clavera Monjonell (professor del Departament d’Economia Aplicada)
Teresa Espinal Farré (professora del Departament de Filologia Catalana)
4 estudiants
2 de titulacions de grau, un dels quals d’estudis de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Pendent
2 de postgrau, un dels quals d’estudis de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Marta Cantijoch Cunill
1 Pendent
3 membres del personal d’administració i serveis
1 de l’àmbit de registre i certificació digital
Antoni Borfo Bach (cap del Registre i Arxiu General)
1 de l’àmbit del Suport Informàtic Distribuït (SID)
Fernando Guerrero Rebollo, cap del SID de Medicina
1 de l’àmbit de les administracions de centre
Anna Barragan Leiva (administradora de Lletres i de Psicologia)
Acord 35/2007, de 19 de juliol, pel qual s'acorda adaptar la Normativa de la UAB a la Llei orgànica 4/2007,
de modificació de la LOU, en el sentit següent:
1.- L'elegibilitat dels professors i professores amb vinculació permanent a la universitat en els processos
d'elecció als càrrecs de degà, director d'escola i director de departament en tots els centres de la Universitat.
2.- Modificar el Reglament marc de facultats, escoles i departaments aprovat pel Consell de Govern per
adaptar-lo als articles 24 i 25 de la Llei orgànica 4/2007 de modificació de la Llei orgànica 6/2001
d'universitats, així com la resta de normes que contradiguin aquest acord.
Acord 36/2007, de 19 de juliol, pel qual s'acorda:
1. Aprovar la participació de la UAB en la Fundació Bosch i Cardellach.
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.
3. Elevar la proposta al Consell Social.
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I.3. Comissions del Consell de Govern
I.3.1. Comissió d’Afers Acadèmics
I.3.1.1. Subcomissió de Grau
Acord 15/2007, de 10 de juliol, pel qual es modifica l'oferta d'assignatures optatives dels estudis de
Llicenciat en Física, que tot seguit es transcriu:
Modificacions de matèries optatives de la llicenciatura de Física
MATÈRIA: COMPLEMENTS DE FÍSICA
A)

Nova assignatura: Introducció a l’Astrofísica

Descriptor: Exposició bàsica sobre la formació i evolució d'estrelles, sistemes estel·lars
i galàxies. Matèria fosca, grups i cúmuls. Estructura a gran escala i expansió de l'univers.
Àrees de coneixement: Ciencia de los Materiales e Ingenieria Metalúrgica (0%) / Electromagnetismo (0%) /
Física Aplicada (18%) / Física Atómica, Molecular y Nuclear (18%) / Física de la Materia Condensada (18%) /
Física de la Tierra (0%)/ Astronomía y Astrofísica (0%) / Física Teórica (18%) / Òptica (18%) / Història de la
Ciència (10%)
Cicle: 0. Curs: 0. Quadrimestre: 2.
Crèdits: 6: 4 Teòrics i 2 Pràctics.
Tipologia de les pràctiques: Classes de problemes.
B)

Donar de baixa l’assignatura Introducció a l’Astrofísica

Descriptor: Exposició bàsica sobre la formació i evolució de les estrelles, sistemes estel·lars i galàxies. Matèria
fosca, grups i cúmuls.
Cicle: 0. Curs: 0. Quadrimestre: 0 .
Crèdits: 4,5: 3 Teòrics i 1,5 Pràctics.
Tipologia de les pràctiques: Classes de problemes.
_________________________________________________
MATÈRIA: AMPLIACIÓ DE FONAMENTS TEÒRICS

A)

Nova assignatura: Radiació de sincrotró

Descriptor: Preliminars: Equacions de Maxwell en forma covariant, funcions de Green i camps de radiació;
radiació de partícules relativistes; radiació de Sincrotró: característiques,
espectre, producció.
Àrees de coneixement: Ciencia de los Materiales e Ingenieria Metalúrgica (0%) / Electromagnetismo (0%) /
Física Aplicada (20%) / Física Atómica, Molecular y Nuclear (20%) / Física de la Materia Condensada (20%) /
Física de la Tierra (0%)/ Astronomía y Astrofísica (0%) / Física Teórica (20%) / Optica (20%)
Cicle: 2. Curs: 0. Quadrimestre: 1 .
Crèdits: 4,5: 3 Teòrics i 1,5 Pràctics.
Tipologia de les pràctiques: Classes de problemes.
B) Nova assignatura: Introducció a la física dels àtoms freds
Descriptor: Gas de bosons amb interacció feble: equacions de Gross-Pitaevskii, superfluïdesa, vòrtex i
solitons; gas de fermions amb interaccions febles: teoria de Landau, BCS i superfluïdesa; mescles bosó-fermió i
bosó-bosó; potencials òptics periòdics; simuladors quàntics.
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Àrees de coneixement: Ciencia de los Materiales e Ingenieria Metalúrgica (0%) / Electromagnetismo (0%) /
Física Aplicada (20%) / Física Atómica, Molecular y Nuclear (20%) / Física de la Materia Condensada (20%) /
Física de la Tierra (0%)/ Astronomía y Astrofísica (0%) / Física Teórica (20%) / Optica (20%)
Cicle: 2. Curs: 0. Quadrimestre: 2.
Crèdits: 6: 4 Teòrics i 2 Pràctics.
Tipologia de les pràctiques: Classes de problemes.
C)

Donar de baixa l’assignatura Ampliació d’electrodinàmica clàssica
Cicle: 2. Curs: 0. Quadrimestre: 1 .
Crèdits: 4,5: 3 Teòrics i 1,5 Pràctics.
Tipologia de les pràctiques: Classes de problemes.

Acord 16/2007, de 10 de juliol, pel qual es modifica l'oferta d'assignatures optatives dels estudis
d’Enginyeria de Telecomunicació, que tot seguit es transcriu:
Modificació de matèries optatives dels estudis d’Enginyeria de Telecomunicació (2n cicle)
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria - Curs 2007-2008
1)

Nova assignatura : Disseny de receptors digitals avançats

Matèria Optativa

Sistemes i xarxes de comunicació

Crèdits

6 crèdits: 3 Te, 1,5 PP, 1,5 PL

Àrea de coneixement

Teoría de la Señal y Comunicaciones (100%)

Descriptor

Aspectos prácticos del diseño de receptores digitales en canales ideales y
móviles, con y sin diversidad. Técnicas de recepción computacionalmente
eficientes. Diseño práctico de subsistemas para receptores celulares 4G y
sistemas WLAN y WMAN.

Ciclè: 2 Curs: 2

Quadrimestre 1

2) Canvi de nom assignatura : Tècniques avançades de processament del senyal per comunicacions per:
Comunicacions i navegació per satel·lit

Matèria Optativa

Sistemes electrònics per a les comunicacions

Crèdits

6 crèdits: 3 Te, 1,5 PP, 1,5 PL

Àrea de coneixement

Teoría de la Señal y Comunicaciones (100%)

Descriptor

Procesamiento de la señal multivelocidad. Sistemas multiportadora.
Procesamiento estadístico de la señal. Sincronización. Procesamiento digital
en array. Procesamiento espacial-temporal.

Ciclè: 2 Curs: 0 Quadrimestre 0

_____________________________________________________
8

BOUAB Núm. 43

Juliol-Agost del 2007

Acord 17/2007, de 10 de juliol, pel qual, per delegació del Consell de Govern, s’inclou l’àrea de coneixement
Sociologia en l’assignatura obligatòria Introducció a l’estadística aplicada del pla d’estudis de Llicenciat en
Publicitat i Relacions Públiques.
Acord 18/2007, de 10 de juliol, pel qual s’aprova la modificació de l’oferta d’assignatures de lliure elecció
per al curs acadèmic 2007-2008, que tot seguit es transcriu:
Assignatures d’Universitat curs 2007-08 (ampliació)
Codi

Assignatura

Total
Crèdits

S

Eix

Centre

Oferta
07/08

26022

La dona a Àsia

6,0

1er.

5

Traducció i Interpretació

40-60

26175

ISAC (Auditoria i control dels sistemes d'informació)

9,0

A

7

ETSE

40-60

S: Seqüenciació, 1r: primer semestre, 2n: segon semestre; 0: primer i segon sem. A: anual - Obs.Pr: indicació tipologia cr si la pr no és
d'aula
Eix 5: Itinerari de Ciències Socials adreçat a estudiants que cursen estudis d'altres àmbits
Eix 7: Itinerari de Ciències Experimentals i Tecnologia adreçat a estudiants que cursen estudis d'altres àmbits

Assignatures INTERCAMPUS 2007-08 (Oferta Universitats Catalanes a UAB)
Codi pla

Assignatures

2007-08

Crèdits

Semestre

25738

La propietat intel·lectual a la societat de la informació

6,0

1r
1r

29338

Conflictes armats actuals

6,0

1r
1r

2n

2007-08
Pl.a UAB

Universitat

5o+

UB

5o+

UB

26037

Món global i economia per no economistes

6,0

5o+

UB

27924

Estudi de la reproducció per no-biòlegs

6,0

2n

5o+

UB

26126

Coneguem els planetes, les estrelles i les galàxies

6,0

2n

5o+

UB

29328

Salut i estils de vida

6,0

2n

5o+

UB

29340

4,5

1r

5o+

UdG

25748

Primers auxilis
Lletres, bits i pagines web (curs de tècniques d'expressió
escrita)

6,0

1r

5o+

UdG

25995

Prevenció de la contaminació en orígen de la industria

6,0

1r

5o+

UdG

26000

Aprendre a estudiar, estudiar per aprendre

6,0

5o+

UdG

25747

Nous protocols a Internet

6,0

2n

5o+

UdG

26277

ADN, entropia i bits quàntics: informació i ciència

6,0

2n

5o+

UdG

26184

Llenguatge, identitat i comunicació intercultural

6,0

1r

5o+

UPF

26185

Intel.ligència competitiva: informació de l'entorn per a la presa
de decisió estratègica

6,0

1r

5o+

UPF

26186

Anàlisi de mitjans de comunicació digitals

6,0

1r

5o+

UPF

26278

Tècniques de redacció acadèmica

4,5

5o+

UPF

26127

Com mirar una fotografia

6,0

2n

5o+

UPF

25756

Visualització de la informació

6,0

2n

5o+

UPF

25996

Pensament i religió a l'Àsia Oriental

6,0

1r

5o+

UOC

28417

Interacció d'humans amb ordinadors

4,5

1r

5o+

UOC

26129

Societat del coneixement

6,0

1r

5o+

UOC

26002

Imatge i cultura

6,0

2n

5o+

UOC

29326

Intel·ligència artificial i dret

4,5

2n

5o+

UOC

25742

Mineria de dades

6,0

2n

5o+

UOC

2n

2n
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Docència de les matemàtiques amb laboratoris virtuals

6,0

1r

5o+

UPC

25754

Física Moderna: Exemples i Aplicacions

6,0

1r

5o+

UPC

26130

Salut visual i desenvolupament

6,0

1r

5o+

UPC

27923

English for Academic Purposes: Learning English through the
Web

6,0

2n

5o+

UPC

25755

Meteorologia: Fonaments i Aplicacions

6,0

2n

5o+

UPC

26131

Un món de fórmules: descubreix les matemàtiques amagades
en problemes de la ciència

6,0

2n

5o+

UPC

25998

Activitat física: Promoció i Educació per a la Salut

6

1r

5o+

URV

26134

Satèl·lits d’observació de la Terra

6

1r

5o+

URV

6

26132

De la Facultat a la presó: la responsabilitat professional (per a
no juristes)

5o+

URV

25746

L'home i el planeta Terra: situacions de repte adaptatiu

6

2n

5o+

URV

26279

La ciència als mitjans de comunicació

6

2n

5o+

URV

26280

Diàleg intercultural a la Mediterrània

6

2n

5o+

URV

26281

Introducció al Programari Lliure

4,5

1r

5o+

UdL

26001

El monstruo Humano: Introducción a la ficción de asesinos en
serie

6

1r

5o+

UdL

26283

Qui es casa amb qui? O sociologia de l'educació sentimental

6

1r

5o+

UdL

1r

25750

Història natural de la conversació

6

2n

5o+

UdL

26222

Bioètica i dret

6

2n

5o+

UdL

26282

Els mitjans dits de comunicació. Una aproximació a la seva
essència i impacte

4,5

2n

5o+

UdL

Assignatures METACAMPUS: Assignatures compartides UAB/UOC – 2007/2008
(Oferta Universitat Oberta de Catalunya a UAB)
Codi pla

Assignatura

2007-08

Crèdits

Semestre
1r

2n

Places

Universitat

UAB

27202

Dret penitenciari

6

25

UOC

26141

Destinacions turístiques

6

2n

25

UOC

26285

Competències de treball en entorns virtuals

4,5

2n

25

UOC

6

2n

25

UOC

4,5

2n

25

UOC

2n

25

UOC

2n

25

UOC

26286

Ciència, tecnologia i societat

26287

El món islàmic

26288

Les organitzacions sense finalitat de lucre

6

26289

Psicosociologia de la vida urbana: marginació, exclusió
i violència

6

1r

Assignatures CAMPUS GLOBAL: Assignatures compartides UAB/UPM – 2007/2008
(Oferta Universitat Politècnica de Madrid a UAB)
Codi pla

Assignatura

2007-08
26187

Ciencia y técnica en la historia

25610

Historia de las telecomunicaciones

26142

Crèdits

Semestre
1r

2n

Places

Universitat

UAB

4

1r

15

UPM

4,5

1r

15

UPM

Industria alimentaria y su repercusión en la salud

3

1r

15

UPM

26273

Internet, cooperación y gestión del conocimiento

4

1r

15

UPM

29040

Introducción a las energías renovables

4,5

2n

15

UPM

25611

Introducción a los sistemas inteligentes

3

2n

15

UPM

26188

Estudio de los suelos

6

2n

15

UPM
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Acord 19/2007, de 10 de juliol, pel qual s’amplia l’oferta d’accions propedèutiques per al curs acadèmic
2007-2008, que tot seguit es transcriu:
Accions propedèutiques-2007/2008 (ampliació)

Centre

Codi

Psicologia

26284

Assignatura

Fonaments de metodologia de la recerca: Tècniques
estadístiques i programari d'anàlisi de dades

Crèdits ECTS

Oferta de places
07/08

4,0

20

Acord 20/2007, de 10 de juliol, 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:
Resolució d’activitats aprovades per al reconeixement de crèdits de lliure elecció

Nom Institució

Títol de l' Activitat

Adreçat a:

Crèdits

Vicerectorat d'Estudiants i de Cultura Any de la computació

Alumnes de tota la UAB

2

Escola de Cultura de Pau

Alumnes de tota la UAB

2

Taller de creativitat i conflicte

Modificació de l’oferta d’activitats susceptibles de reconeixement
com a crèdits de lliure elecció

Nom Institució

Títol de l' Activitat

Adreçada a:

Crèdits

Observacions

Facultat de Medicina
Ajuntament de Manresa i
Fundació Althaia

Jornades de medicina de l'esport Alumnes de la Facultat
del Bages
de Medicina

Associació d'Estudiants de
Can Ruti

Grup de Teatre de Can Ruti

Alumnes de la Facultat
de Medicina

3

Actualització en l'atenció
geriàtrica

Alumnes de la Facultat
de Medicina

2

Taller d'embenats,guixos i
teràpia compressiva en nafres

Alumnes de la Facultat
de Medicina

1.5

Escola Universitària de
Ciències de la Salut
(Manresa)

Electrocardiografia:interpretació i Alumnes de la Facultat
pràctica d'ECG
de Medicina

1.5

Escola Universitària de
Ciències de la Salut
(Manresa)

Assistència i transport sanitari
urgent

Alumnes de la Facultat
de Medicina

4.5

Facultat de Medicina

Coral d'Estudiants de Medicina

Alumnes de la Facultat
de Medicina

5

Facultat de Medicina

Anatomia patològica a la pràctica Alumnes de la Facultat
clínica
de Medicina

Escola Universitària de
Ciències de la Salut
(Manresa)
Escola Universitària de
Ciències de la Salut
(Manresa)

1.5

4.5
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1,5 crèdits per
assistència i 3 crèdits
Aprovació condicionada a
si realitzen un treball
d'un cas clínic que han l'aportació del programa
definitiu
de presentar i
s'avaluarà amb nota
final.

Facultat de Medicina

Congrés emergències mèdiques
d'estudiants (CEM'08)

Alumnes de la Facultat
de Medicina

Facultat de Medicina

Activitats Acadèmiques als
departaments amb docència a
Medicina i serveis hosp.

Alumnes de la Facultat
de Medicina

4

Facultat de Medicina

Estudiant tutor

Alumnes de la Facultat
de Medicina

2

Facultat de Medicina

Tècniques anatòmiques i
embriològiques.

Alumnes de la Facultat
de Medicina

4

Facultat de Veterinària

Alumnes de la Facultat
Workshop s/mètodes ràpids,
automatització/microbiol.aliment. de Medicina

1.5

Fundació Doctor Robert

Documentació clínica (Gestió de Alumnes de la Facultat
la informació)
de Medicina

3

Hospital Vall d'Hebron

Al·lergologia

Alumnes de la Facultat
de Medicina

1.5

Institut Universitari
Barraquer

Avenços en cirurgia de la
cataracta

Alumnes de la Facultat
de Medicina

1.5

Institut Universitari
Barraquer

Sessions quirúrgiques en
oftalmologia monitoritzades

Alumnes de la Facultat
de Medicina

1.5

Institut Universitari
Barraquer

Tractament actual del
despreniment de la retina

Alumnes de la Facultat
de Medicina

1,5

Servei d'Anatomia
Patològica. Hospital de la
Vall d'Hebron

Introducció a l'Anatomia
patològica diagnòstica

Alumnes de la Facultat
de Medicina

9

Facultat de Ciències
Econòmiques i
Empresarials

Facultat de Ciències
Macroeconomia I (docència en
Econòmiques i Empresarials anglès)

Alumnes de la Fac.
CC.Econòmiques i
Empresarials

1.5

Facultat de Ciències
Gestió Financera (docència en
Econòmiques i Empresarials anglès)

Alumnes de la Fac.
CC.Econòmiques i
Empresarials

1.5

Facultat de Ciències
Integració Econòmica Europea
Econòmiques i Empresarials (docència en anglès)

Alumnes de la Fac.
CC.Econòmiques i
Empresarials

1

Alumnes de la Fac.
Facultat de Ciències
Història del Pensament Econòmic
CC.Econòmiques i
Econòmiques i Empresarials (docència en anglès)
Empresarials

1

Facultat de Ciències
Microeconomia I (docència en
Econòmiques i Empresarials anglès)

Alumnes de la Fac.
CC.Econòmiques i
Empresarials

1.5

Facultat de Ciències
Macroeconomia II (docència en
Econòmiques i Empresarials anglès)

Alumnes de la Fac.
CC.Econòmiques i
Empresarials

1.5
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Anàlisis de mercats de capitals i Alumnes de la Fac.
Facultat de Ciències
gestió de carteres (docència en CC.Econòmiques i
Econòmiques i Empresarials
anglès)
Empresarials
Facultat de Ciències
Microeconomia II (docència en
Econòmiques i Empresarials anglès)
Facultat de Ciències
Direcció Financera (docència en
Econòmiques i Empresarials anglès)

Alumnes de la Fac.
CC.Econòmiques i
Empresarials
Alumnes de la Fac.
CC.Econòmiques i
Empresarials

1.5

1.5

1.5

Facultat de Ciències
Direcció Estratègica i Política
Econòmiques i Empresarials d'Empresa (docència en anglès)

Alumnes de la Fac.
CC.Econòmiques i
Empresarials

1.5

Facultat de Ciències
Estadística I (docència en
Econòmiques i Empresarials anglès)

Alumnes de la Fac.
CC.Econòmiques i
Empresarials

1.5

Facultat de Ciències
Econometria (docència en
Econòmiques i Empresarials anglès)

Alumnes de la Fac.
CC.Econòmiques i
Empresarials

3

Facultat de Ciències
Estratègia d'Empresa (docència
Econòmiques i Empresarials en anglès)

Alumnes de la Fac.
CC.Econòmiques i
Empresarials

1.5

Facultat de Ciències
Estadística II (docència en
Econòmiques i Empresarials anglès)

Alumnes de la Fac.
CC.Econòmiques i
Empresarials

1.5

Programa de Cooperació
Educativa UniversitatEmpresa

Habilitats de comunicació
(escrites i orals)

Alumnes de la Fac.
CC.Econòmiques i
Empresarials

1

Cursar per acumulació
a raó de 22,5 h /1,5
cr. amb altres
propostes del
Programa de
Cooperació Educativa
Universitat-Empresa
Cursar per acumulació
a raó de 22,5 h /1,5
cr. amb altres
propostes del
Programa de
Cooperació Educativa
Universitat-Empresa

Programa de Cooperació
Educativa UniversitatEmpresa

Visites de treball a empreses i
institucions

Alumnes de la Fac.
CC.Econòmiques i
Empresarials

1

Programa de Cooperació
Educativa UniversitatEmpresa

Realització de pràctiques en
empreses fora d'Espanya
(semestral)

Alumnes de la Fac.
CC.Econòmiques i
Empresarials

3

Programa de Cooperació
Educativa UniversitatEmpresa

Alumnes de la Fac.
Projecte professional (pràcticum) CC.Econòmiques i
Empresarials

Programa de Cooperació
Educativa UniversitatEmpresa

Sem.Normes Internacionals
d'Informació Financera (NIIF)

Alumnes de la Fac.
CC.Econòmiques i
Empresarials

2

Programa de Cooperació
Educativa UniversitatEmpresa

Alumnes de la Fac.
Seminari Gestió del Sector Públic CC.Econòmiques i
Empresarials

2

Programa de Cooperació
Educativa UniversitatEmpresa

Seminari de Complements
d'Estadística

Alumnes de la Fac.
CC.Econòmiques i
Empresarials

2

Programa de Cooperació
Educativa UniversitatEmpresa

Cicle de conferències

Alumnes de la Fac.
CC.Econòmiques i
Empresarials

2

Programa de Cooperació
Educativa UniversitatEmpresa

Realització de pràctiques en
empreses fora Espanya

Alumnes de la Fac.
CC.Econòmiques i
Empresarials

4.5

4.5
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Facultat de Psicologia
Learning and individual
differences

Alumnes de Psicologia

1.5

EVERIS

Solucions empresarials: ECM i
SAP

Alumnes de l'ETSE

1.5

EVERIS

Arquitectura SOA i gestió dels
coneixements

Alumnes de l'ETSE

1.5

Escola Universitària
d'Informàtica de Sabadell

Desenvolupament avançat de
pàgines web (eBusiness
Designer)

Alumnes de l'ETSE

2

Desenvolupament avançat de
pàgines web (eBusiness
Designer)

Alumnes de l'EUI

2

Desenvolupament avançat de
pàgines web (eBusiness
Designer)

Alumnes de l'EU Tomàs
Cerdà

2

Facultat de Psicologia

Escola Tècnica Superior
d'Enginyeries

Escola Universitària
d'Informàtica de
Sabadell

Escola Universitària
d'Informàtica de Sabadell

Escola Universitària
d'Informàtica Tomàs
Cerdà

Escola Universitària
d'Informàtica de Sabadell

Facultat de Filosofia i
Lletres
Grup d'Estudis
Precolombins

Facultat de Filosofia i
IV Jornades internacionals sobre Lletres
tèxtils precolombins

2

Facultat de Psicologia
Psicovallès, S.L.

Introducció a la Logopèdia

Alumnes de Psicologia
excepte la titulació de
Logopèdia

1,5

Acord 21/2007, de 10 de juliol, pel qual s’autoritza el reconeixement com a crèdits de lliure elecció de la
docència d’assignatures impartides en una tercer llengua amb un màxim d’1,5 crèdits per semestre.
Acord 22/2007, de 10 de juliol, pel qual s’aproven noves tipologies de docència aplicables als estudis de
Llicenciat en Medicina: pràctiques de laboratori clínic, pràctiques de clíniques hospitalàries i seminaris de casos
clínics.
Acord 23/2007, de 10 de juliol, pel qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per a projectes d’innovació docent
per al 2007, que tot seguit es transcriu:
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Convocatòria d’ajuts 2007 per a projectes d’innovació docent
El Vicerectorat d’Estudis i de Qualitat de la Universitat Autònoma de Barcelona obre una convocatòria interna
per a fomentar la innovació docent a la UAB i finançar alguns projectes que tot i contribuir a la millora de la
docència no han estat subvencionats per la convocatòria de l’AGAUR (Resolució del 31 de maig de 2007 dels
Ajuts per al finançament de projectes per a la millora de la qualitat docent de les universitats catalanes per a
l’any 2007, MQD).
Bases de la convocatòria:
1.

Sol·licituds:
Pot participar en aquesta convocatòria el professorat de la UAB que hagi presentat un projecte a la
convocatòria de l’AGAUR de 15 de gener de 2007 (MQD) i que no hagi obtingut finançament.

2.

Període d’execució del projecte:
Els projectes s’hauran de poder completar durant el curs 2007-2008.

3.

Nombre d’ajuts i import màxim:
Es convoquen 10 ajuts per un import màxim de 3.000€ cada un.

4.

Destinació de l’ajut:
L’ajut rebut pel projecte es pot destinar al finançament dels conceptes següents:
•
•
•
•

Adquisició de material inventariable.
Adquisició de material bibliogràfic.
Adquisició de material fungible.
Incorporació d’un becari de suport.

En el full de la sol·licitud es prioritzarà el concepte pel qual se sol·licita l’ajut.
5.

A més de tenir en compte els requisits de la convocatòria de l’AGAUR, les propostes seran prioritzades
d’acord amb els criteris següents:
a) Accions adreçades a produir un impacte en les condicions d’aprenentatge dels estudiants de Grau. (3
punts)
b) Accions orientades a reforçar l’estudi autònom i la semipresencialitat en l’aprenentatge. (3 punts)
c) Accions adreçades a desenvolupar les competències. (3 punts)
d) Accions que introdueixen estratègies innovadores de l’EEES. (3 punts)
e) Acció de producció original. És a dir, accions que no repliquin materials, fonts o recursos d’accés
ordinari en altres àmbits o en el mercat. (3 punts)
f) Accions adreçades a diverses matèries o a la titulació. (3 punts)
g) Presentació coherent: objectius, desenvolupament i resultats amb indicadors clars. (2 punts)

6.

Presentació de les sol·licituds:
Les sol·licituds, d’acord amb el model d’imprès adjunt a aquestes bases, s’han de presentar al Registre
General de la UAB i aniran adreçades al Vicerectorat d’Estudis i de Qualitat.
El termini per a presentar les sol·licituds acaba el dia 14 setembre de 2007.

7.

Avaluació i resolució:
L’avaluació de les sol·licituds i la proposta de resolució de la convocatòria les farà una Comissió formada
per la directora de la Unitat IDES (o la persona en qui delegui), l’adjunta als vicerectors d’Estudis i de
Qualitat i d’Ordenació Acadèmica i el vicerector d’Estudis i de Qualitat, que la presidirà.
La resolució l’aprovarà la Subcomissió de Grau de la Comissió d’Afers Acadèmics.
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Forma de pagament de l’ajut:
El pagament de l’ajut es farà de la forma següent:
•
•

El 75% en el moment de la concessió.
El 25% un cop presentada i avaluada la memòria final del projecte.

9.

Durant el mes de juliol de 2008, el responsable del projecte haurà de presentar una Memòria al
Vicerectorat d’Estudis i de Qualitat a través del Registre General de la universitat.

10.

L’assignació de l’ajut per a la realització del projecte implica acceptar el compromís d’’exposició pública
de l’experiència i dels resultats aconseguits.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 10 de juliol de 2007

SOL·LICITUD
Aprovar, segons consta en el document CE 20/07-2007, els complements retributius autonòmics de recerca
corresponents a:
▪
▪
1.

la convocatòria extraordinària de l’any 2005 del professorat funcionari (numerari) i laboral
la convocatòria ordinària de l’any 2006 del professorat laboral
DADES DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROJECTE

Cognoms:
Nom:
NIF:
Departament:
Facultat/Escola:
Telèfon:
Correu electrònic:
2.

DADES DEL PROJECTE

Títol:

Em comprometo a realitzar:
- el projecte en els mateixos termes expressats en la sol·licitud que havia presentat:
- el projecte d’acord amb les modificacions que s’adjunten:

Signatura de la persona responsable del projecte
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès),

de

de

Cal adjuntar modificació del pressupost.
El Vicerectorat d’Estudis i de Qualitat disposa d’un exemplar de la sol.licitud tramesa a l’AGAUR, per la qual cosa només cal
adjuntar els fulls en els quals hi ha alguna modificació respecte del projecte original.

_____________________________________________________
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I.3.1.2. Subcomissió de Postgrau
Acord 39/2007, de 17 de juliol, pel qual es dóna el vistiplau als màsters oficials per al curs 2008-2009 i la
seva adscripció als programes oficials de postgrau, i elevar-los a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva
anàlisi.
Acord 40/2007, de 17 de juliol, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la modificació dels
plans d’estudis dels següents Màsters Oficials:
-

Ciència cognitiva i llenguatge
Nanociència i nanotecnologia
Phoenix EM Dynamics of Health and Welfare

Acord 41/2007, de 17 de juliol, pel qual s’aproven els criteris per a definir els estudis de Doctorat en el
context de l’Espai Europeu d’Educació Superior, que tot seguit es transcriu:
Criteris per a definir els estudis de Doctorat en el context de l’Espai Europeu d’Educació Superior
El antics Programes de Doctorat (regulats pel RD 778/1998) contenien una part docent i una part
investigadora, prèvies al desenvolupament de la tesi doctoral.
En el context de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), els estudis de Postgrau es configuren en dues
etapes diferenciades: el Màster, que inclou la etapa formativa prèvia a la realització de la tesi, i el Doctorat,
consistent en la realització de la tesi. A la UAB aquesta darrera etapa s’estructura en diferents Estudis de
Doctorat.
Un Estudi de Doctorat és, doncs, el conjunt d’activitats conduents a la formació avançada en les tècniques de
recerca i que inclou la realització d’una tesi doctoral en un determinat àmbit del coneixement. Cada estudi de
doctorat s’associa a un conjunt de línies de recerca en les quals es desenvolupa l’activitat investigadora d’un o
de diversos departaments o instituts.
D’altra banda, la UAB té actualment al voltant de 90 Programes de Doctorat dels quals 51 gaudeixen de Menció
de Qualitat (MQ) del MEC. En el disseny dels nou esquema cal tendir a l’optimització del percentatge de
doctorats amb MQ a la UAB.
Proposta d’acord:
1.
2.
3.

4.

Els Doctorats que gaudeixin de la Menció de Qualitat del MEC seran reconeguts automàticament com
Estudis de Doctorat.
Cadascun dels departaments o instituts propis de la UAB podrà tenir un o més estudis de Doctorat amb
Menció de Qualitat, sense limitació en el nombre.
Cadascun dels departaments o instituts propis de la UAB només podrà tenir, com a màxim, un únic
Estudi de Doctorat sense Menció de Qualitat, que agruparà a totes les línies de recerca no incloses en
els Doctorats amb Menció de Qualitat. Aquets estudis de Doctorat podran, també, ser comuns a
diversos departaments o instituts si així ho acorden.
Per tal de possibilitar que un determinat grup de línies de recerca es pugui estructurar en Estudi de
Doctorat individualitzat, la Subcomissió de Postgrau aprovarà, de forma provisional a l’inici de cada curs
acadèmic, la creació de nous Estudis de Doctorat, que restarà condicionada a l’assoliment de la MQ en
mateix curs.

Acord 42/2007, de 17 de juliol, 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
Ciència Animal i dels Aliments
Ciència Animal i dels Aliments
Geografia
Química

Import
138,13 €
271,53 €
292,15 €
82,42 €
TOTAL

784,23 €
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Acord 43/2007, de 17 de juliol, pel qual s’aprova la simplificació del procés d’homologació dels títols de
doctors estrangers, que tot seguit es transcriu:
Agilitació del procediment per a l’homologació de títols de doctor estrangers
Antecedents
El RD 285/2004 modificat per les Ordres 3686/2004 i 1712/2005 atribueix a les universitats la capacitat
d’homologar títols de doctor expedits per universitats estrangeres. Actualment, el procediment establert a la
UAB contempla els passos següents:
1.

Recepció de la documentació a l’Escola de Postgrau.

2.

Estudi de la documentació i elaboració de la proposta d’homologació a grau o a títol, en funció del
contingut acadèmic cursat pel sol·licitant.

3.

Tramesa de la documentació i de la proposta al coordinador del Programa o Estudi de Doctorat més afí,
el qual ha de fer un informe sobre la tesi doctoral.

4.

L’informe del coordinador és ratificat per la comissió executiva del Departament i es remet a l’Escola de
Postgrau.

5.

El delegat del rector per a Doctorat emet un informe per al rector.

6.

Resolució del rector.

7.

L’Escola de Postgrau comunica al sol·licitant la resolució i la tramet a l’Àrea d’Afers Acadèmics.

8.

L’Àrea d’Afers Acadèmics l’envia al Ministeri i aquest expedeix la credencial corresponent que retorna a
l’Escola i es lliura al sol·licitant.

El procediment ha resultat ser excessivament lent en determinades ocasions i l’experiència acumulada al llarg
del primer any de funcionament aconsella modificar-lo per tal de dotar-lo de més agilitat.
D’altra banda, la integració en l’Espai Europeu d’Educació Superior i la voluntat de l’Equip de Govern de la UAB
d’estimular la incorporació de doctors procedents d’altres universitats, fa necessària l’agilitació d’aquest
procediment d’homologació. Amb aquest objectiu, es proposa el procediment següent.
Procediment d’homologació de títols de doctor estrangers:
1.

Recepció de la documentació a l’Escola de Postgrau.

2.

El delegat del rector per al Doctorat estudia la sol·licitud i, en funció de la universitat expedidora del
títol, decideix la conveniència de:
a) Procedir a l’homologació directa, elaborant l’informe per al rector
b) Demanar, prèviament, un informe sobre la tesi doctoral al responsable del Doctorat més afí.

3.

Resolució del rector.

4.

L’Escola de Postgrau comunica al sol·licitant la resolució i la tramet a l’Àrea d’Afers Acadèmics.

5.

L’Àrea d’Afers Acadèmics l’envia al Ministeri i aquest expedeix la credencial corresponent que retorna a
l’Escola i es lliura al sol·licitant.

Acord 44/2007, de 17 de juliol, pel qual s’informa favorablement la creació de títols i el canvi de
denominació de màsters propis i de diplomatures de postgrau, i s’eleva a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la
seva aprovació.
Acord 45/2007, de 17 de juliol, pel qual s’aproven els plans d’estudis dels màsters de nova creació
següents, i s’eleven a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva ratificació:
-

Disseny multimèdia

Acord 46/2007, de 17 de juliol, pel qual s’aproven els plans d’estudis de les diplomatures de posgrau de
nova creació següents, i s’eleven a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva ratificació:
-

Lideratge per a la gestió política i social
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Acord 47/2007, de 17 de juliol, pel qual s’aproven els plans d’estudis de les renovacions de màsters
adaptats a l’EEES següents, i s’eleven a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva ratificació:
-

Formació del professorat de secundària
Matemàtiques per als instruments financers
Metodologia de la investigació: disseny i estadística en ciències de la salut
Direcció i gestió d’empreses internacionals (on line)
Biologia de la reproducció i tècniques de reproducció humana assistida
Polítiques socials comunitàries
Salut internacional i medicina tropical

Acord 48/2007, de 17 de juliol, pel qual s’aproven els plans d’estudis de les renovacions de diplomatures de
posgrau adaptats a l’EEES següents, i s’eleven a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva ratificació:
-

Matemàtiques per a ensenyants
Matemàtiques per als instruments financers
Disseny i estadística en ciències de la salut

Acord 49/2007, de 17 de juliol, pel qual es dóna el vistiplau a les renovacions de Màsters propis i
Diplomatures de Postgrau.
Acord 50/2007, de 17 de juliol, pel qual es dóna el vistiplau a les renovacions i les noves creacions de
cursos d’especialització.
I.3.2. Comissió d’Economia i d’Organització
Acord 8/2007, de 10 de juliol, pel qual s'aprova la proposta de preus dels serveis de restauració de la UAB
per al curs 2007-2008, que tot seguit es transcriu:
Proposta de preus màxims autoritzats als bars restaurants de la UAB. Curs 2007-2008
Variables a tenir en compte:
1. Variació de l’IPC general
2. Variació de l’IPC alimentari
3. Variació salarial del conveni d’hostaleria
4. Comportament força significatiu (a l’alça o a la baixa) dels productes de consum molt freqüent.
5. L’arrodoniment, tant si és més com si és menys, fet a la variació de la llista de preus del darrer any, fent
compensacions bianuals.
Els valors a tenir en compte pel curs 2007-2008 son:

•

Variació IPC general

•

Variació IPC alimentari

•

Variació salarial conveni
d’hostaleria (1)
Comportament força
significatiu(productes de
consum molt freqüent)

•

Catalunya
4-06 al 4-07
2,67

Espanya
4-06 al 4-07
2,4

3,2

3,2

3,77

3,5

3,21

3,03

Mitja de les dues variacions = 3,12
(1) DOGC núm. 4247 - 26/10/2004 i
Valor estimat, l’acord es signarà al setembre 2007 aprox.
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I.3.3. Comissió d’Investigació
Acord 27/2007, de 3 de juliol, pel qual s'aprova la resolució de la convocatòria de beques del personal
investigador en formació (PIF), en els termes que tot seguit es transcriu:
I Convocatòria de Beques per a personal investigador en formació per a Departaments de la UAB
per al curs 2007-08 (PIF UAB 07/08)
Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius
Arquitectura i tecnologia de computadors: computació d'altes prestacions (469-01-6/07)
Nombre de places: 6
Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia
Biologia cel·lular: citogenètica-reproducció (456-03-2/07)
Nombre de places: 2
Citologia-histologia vegetal i animal: neurogènesi-proliferació cel·lular (456-01-2/07)
Nombre de places: 2
Fisiologia animal (456-02-2/07)
Nombre de places: 2
Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular
Biofísica (406-05-1/07)
Nombre de places: 1
Bioquímica i Biologia molecular. Bases moleculars de supervivència cel·lular i de la mort cel·lular
(406-04-1/07)
Nombre de places: 1
Bioquímica i Biologia molecular. Enzimologia, estructura i funció de les proteïnes (406-01-2/07)
Nombre de places: 2
Bioquímica i Biologia molecular. Estructura de la cromatina i regulació de l'expressió gènica (406-02-1/07)
Nombre de places: 1
Bioquímica i Biologia molecular. Metabolisme, control, animals i plantes models, estudis in vivo (406-03-2/07)
Nombre de places: 2
Departament de Ciència Animal i dels Aliments
Genètica molecular aplicada a la veterinària (458-01-1/07)
Nombre de places: 1
Departament de Ciència Política i de Dret Públic
Ciència política i de l'Administració (433-01-2/07)
Nombre de places: 2
Departament de Ciències de la Computació
Visió per computador (471-03-2-07)
Nombre de places: 2
Visió per computador - assistència a la conducció (471-01-2/07)
Nombre de places: 2
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Visió per computador - percepció computacional de color i textura (471-02-1/07)
Nombre de places: 2
Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana
Filologia grega. Mitografia (454-01-1/07)
Nombre de places: 1
Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat
Comunicació audiovisual (413-01-1/07)
Nombre de places: 1
Periodisme audiovisual (413-02-1/07)
Nombre de places: 1
Publicitat i relacions públiques (413-03-1/07)
Nombre de places: 1
Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals
Didàctica de la matemàtica (423-01-1/07)
Nombre de places: 1
Didàctica de les ciències experimentals (423-02-1/07)
Nombre de places: 1
Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
Didàctica de la música (421-01-2/07)
Nombre de places: 2
Educació de la veu i salut vocal (421-02-1/07)
Nombre de places: 1
Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
Literatura en anglès. Estudis culturals en anglès (429-02-1/07)
Nombre de places: 1
Llengua i lingüística anglesa. Llengua i lingüística anglesa aplicada (429-01-1/07)
Nombre de places: 1
Departament de Filologia Francesa i Romànica
Filologia francesa (430-01-2/07)
Nombre de places: 2
Departament de Filosofia
Filosofia (436-01-1/07)
Nombre de places: 1
Departament de Física
Física teòrica (404-01-2/07)
Nombre de places: 2
Departament de Genètica i de Microbiologia
Genètica evolutiva de l'adaptació i de l'especiació (409-01-2-/07)
Nombre de places: 2
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Microbiologia aplicada. Anàlisi genètica i molecular de determinants de resistència a antibacterians
(409-03-1/07)
Nombre de places: 1
Microbiologia aplicada. Estudi i utilitat dels micobacteris ambientals (409-04-1/07)
Nombre de places: 1
Mutagènesi, toxicologia genètica, reparació del DNA i síndromes de predisposició al càncer (409-02-2/07)
Nombre de places: 2
Departament de Matemàtiques
Matemàtiques (402-01-2/07)
Nombre de places: 2
Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics
Disseny de SoC i NoC tolerants a falles per aplicacions aeroespacials (470-03-1/07)
Nombre de places: 1
Micro i nanosistemes per aplicacions en Neurociències i Ciències del Coneixement (470-02-1/07)
Nombre de places: 1
Micro i nanosistemes per aplicacions mèdiques i per a l'autonomia personal (470-01-1/07)
Nombre de places: 1
Minirobots i microrobots col·laboratius (470-04-1/07)
Nombre de places: 1
Sistemes multimèdia (470-05-1/07)
Nombre de places: 1
Departament de Pedagogia Aplicada
Didàctica i organització educativa (432-01-2/07)
Nombre de places: 2
Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social
Teoria i història de l'educació (442-01-1/07)
Nombre de places: 1
Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació
Periodisme i Ciències de la comunicació (414-01-2/07)
Nombre de places: 2
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació
Psicologia de l'educació (464-01-1/07)
Nombre de places: 1
Departament de Psicologia Clínica i de la Salut
Psicopatologia d'adults (467-01-1/07)
Nombre de places: 1
Psicopatologia de la infància i l'adolescència (467-02-1/07)
Nombre de places: 1
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Les metal·lotioneïnes de H.Pomatia (cargol terrestre). Estructura, funció i interaccions moleculars
(403-05-1/07)
Nombre de places: 1
Lligands funcionalitzats. Aplicacions a nanopartícules i radiofarmàcia (403-04-1/07)
Nombre de places: 1
Modelització computacional en catàlisi (403-02-1/07)
Nombre de places: 1
Química analítica (403-01-2/07)
Nombre de places: 2
Química orgànica (403-06-3/07)
Nombre de places: 3
Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals
Sanitat animal (457-01-1/07)
Nombre de places: 1
Departament de Sociologia
Sociologia (434-01-1/07)
Nombre de places: 1
Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes
Antenes i sistemes de microones (461-01-3/07)
Nombre de places: 3
Automatització i sistemes avançats de control (461-04-2/07)
Nombre de places: 2
Modelatge, simulació i optimització de sistemes logístics (461-03-2/07)
Nombre de places: 2
Teoria aplicada de la comunicació (461-02-1/07)
Nombre de places: 1
Departament de Traducció i d'Interpretació
Àsia oriental (441-02-2/07)
Nombre de places: 2
Traducció i interpretació (441-01-2/07)
Nombre de places: 2
Departament d'Economia de l'Empresa
Comptabilitat general, financera i analítica. Anàlisi d'estats financers (410-01-1/07)
Nombre de places: 1
Gestió i estratègia de l'empresa. Finances corporatives (410-03-2-07)
Nombre de places: 2
Màrqueting i investigació de mercats (410-02-1/07)
Nombre de places: 1
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Departament d'Economia i d'Història Econòmica
Fonaments de l'anàlisi econòmica (412-01-10/07)
Nombre de places: 14
Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions
Codis optimals i aplicacions criptogràfiques (472-02-1/07)
Nombre de places: 1
Compressió interactiva d'imatges (472-03-1/07)
Nombre de places: 1
Seguretat en xarxes i aplicacions distribuïdes (472-01-1/07)
Nombre de places: 1
Departament d'Enginyeria Química
Enginyeria ambiental (447-02-2/07)
Nombre de places: 2
Enginyeria de bioprocessos i biocatàlisi aplicada (447-01-3/07)
Nombre de places: 3
Acord 28/2007, de 3 de juliol, pel qual s'informa favorablement de la proposta de Reglament de beques del
personal investigador en formació de la UAB, i s'eleva la proposta al Consell de Govern.
Acord 29/2007, de 3 de juliol, pel qual s'aprova la resolució del primer termini de la convocatòria d'ajuts per
a l'organització de congressos (ORG 2007), en els termes que tot seguit es transcriu:
Ajuts per a organització de congressos 2007 (primer termini)
Codi

Departament

Investigador

Títol Acte

Import

ORG2007-01

Departament d' Economia
Aplicada

Padilla Rosa, Emilio

III Congreso Iberoamericano sobre
desarrollo y ambiente (CISDA III)

1.500,00 €

ORG2007-61

Departament de Didàctica
de l'Expressió Musical,
Plàstica i Corporal

Trafi Prats, Laura

II Congrés d'educació de les arts
visuals. Creativitat en temps de
canvis

1.500,00 €

ORG2007-63

Departament de Pediatria,
d'Obstetrícia i Ginecologia i
de Medicina Preventiva

Bonfill Cosp, Xavier

X Congreso de la Red Latino
Americana de Epidemología Clínica (
Lartin CLEN) y VI Reunión de la Red
Cochrane Iberoamericana

1.500,00 €

ORG2007-64

Departament d'
Antropologia Social i
Cultural

Carrasco Pons, Silvia

II Congrés Internacional d'Etnografia i
Educació. Migracions i ciutadanies

1.500,00 €

ORG2007-03

Departament de Ciència
Animal i dels Aliments

Yuste Puigvert, Josep

VI Workshop sobre Mètodes ràpids i
automatització en microbiologia
alimentària

1.250,00 €

ORG2007-21

Departament de
Microelectrònica i Sistemes
Electrònics

Ferrer Ramis, Carles

Forum on specification & design
languages 2007

1.250,00 €

ORG2007-27

Departament de
Matemàtiques

Puig Casado, Pedro

International Workshop on Statisttical
Modelling 2007

1.250,00 €

ORG2007-33

Departament de Filologia
Catalana

Gavarró Algueró, Anna

Generative Approaches to Language
acquisition 2007

1.250,00 €
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Departament

Investigador

Títol Acte
Congres internacional sobre el biaix
de gènere en els criteris de
determinació de l'excel.lència i la
suficiència acadèmica: docència,
investigació i currículum del personal
acadèmic
Avalunat la participació. Com millorar
la democràcia participativa al món
local
South European Veterinary
Conference

Import

ORG2007-39

Departament de Sociologia

Izquierdo Benito, Maria
Jesús

ORG2007-45

Departament de Ciència
Política i Dret Públic

Subirats Humet, Joan

ORG2007-62

Departament de Medicina i
Cirurgia Animals

Franch Serracanta,
Jordi

ORG2007-04

Departament de Filologia
Espanyola

Torras Francés, Meri

I Congrés Internacional Los textos del
cuerpo: Cuerpos que cuentan

1.000,00 €

ORG2007-09

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

Iglesias Fonseca, Josep
Antoni

III Congrés per a l'estudi dels jueus
en territoris de llengua catalana

1.000,00 €

ORG2007-12

Departament de Psicologia
Bàsica, Evolutiva i de
l'Educació

Saiz Roca, Milagros

XX Symposium de la Sociedad
Española de Historia de la psicologia

1.000,00 €

ORG2007-17

Departament de Física

Baró Mariné, Maria
Dolors

Nanotechnology implications on
health and environment

1.000,00 €

ORG2007-02

Departament de Filologia
Francesa i Romànica

Blanco Escoda, Xavier

2007 NooJ Conference

0,00 €

ORG2007-06

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

Varias Garcia, Carlos

55 anys de Micenologia (1952-2007)

0,00 €

ORG2007-14

Departament de Química

Ortuño Mingarro, Maria
Rosa

XII ConferènciaFèlix Serratosa

0,00 €

ORG2007-35

Centre d'Estudis de
Patrimoni Arqueològic de la
Prehistòria (CEPAP)

González Marcen,
Paloma

Interpretant les practiques
femenines: Reflexions sobre el paper
històric i cultural de les activitats
domèstiques

0,00 €

ORG2007-36

Departament de
Matemàtiques

Broto Blanco, Carlos

IV Seminar on Categories and
Applications

0,00 €

ORG2007-46

Departament de Ciència
Política i Dret Públic

Subirats Humet, Joan

Debats en moviment: Per una nova
cultura del territori? Moviments
socials i conflictes socials

0,00 €

ORG2007-54

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

Alemany Vilamajó,
Agustí

Scythians, Sarmatians, Alans:
Iranian-Speaking Nomands of the
Eurasian Steppes

0,00 €

ORG2007-55

Centre de Recerca per a
l'Educació Científica i
Matemàtica

Pintó Casulleras, Roser

I Jornades de metodologia de
recerca: Reflexionant sobre la
metodologia de recerca en educació
científica i matemàtica

0,00 €

ORG2007-56

Departament de Filologia
Espanyola

Blecua Perdices, Alberto

Congreso Internacional "Estudio y
Edición del Teatro del Siglo de Oro"

0,00 €

ORG2007-59

Departament de Pediatria,
d'Obstetrícia i Ginecologia i
de Medicina Preventiva

Carreras Collado,
Ramon

Menopausia: Controversias y
actualización

0,00 €

ORG2007-10

Departament de Filologia
Espanyola

Vega Ramos, Maria José

Reading and Censorship in Early
Modern Europe (1500-1650)

0,00 €

ORG2007-11

Departament de Ciència
Política i Dret Públic

Bodelón González,
Encarnación

Jornades "Dona i lleis d'igualtat"

0,00 €

1.250,00 €

1.250,00 €
1.250,00 €
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Codi
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Departament

Investigador

Títol Acte

Import

ORG2007-13

Departament d'
Antropologia Social i
Cultural

Molina González, José
Luís

I Jornada en Antropologia i Ecologia:
La Cultura de la Natura, noves
perspectives en antropologia i
ecologia.

0,00 €

ORG2007-15

Departament de Filologia
Catalana

Santamaria Roig, Núria

Goldono Europeu. Commemoració del
tercer aniversari del seu naixement

0,00 €

ORG2007-16

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

Prieto Arciniega, Alberto

Transformant territoris: explotant
recursos, poblacions en moviment i
conflictes socials en els Imperis
Antics.

0,00 €

ORG2007-20

Departament de Dret Públic Giménez Candela,
i Ciències Historicojurídiques Teresa

II Seminari Internacional Drets
Nacionals i Dret Comú Europeu

0,00 €

ORG2007-22

Departament de Biologia
Cel·lular, de Fisiologia i
d'Immunologia

Santaló Pedro, Josep

X Jornades de biologia de la
reproducció

0,00 €

ORG2007-30

Departament de
Matemàtiques

Scherer , Jerome

Barcelona Topololgy Workshop 2007

0,00 €

ORG2007-31

Departament de Pedagogia
Aplicada

Tomás Folch, Marina

1st International Seminar Culture of
Change of Culture in Higher Education

0,00 €

ORG2007-32

Departament de Filosofia

Roqué Rodríguez,
Francesc Xavier

Segona trobada de joves
investigadors en història de la ciència

0,00 €

ORG2007-34

Departament de Filologia
Espanyola

Valdés Gázquez, Ramón

II Coloquio Internacional. La sátira
española en el siglo de oro

0,00 €

ORG2007-41

Departament de Didàctica
de la Llengua, de la
Literatura i les Ciències
Socials

Colomer Martínez,
Teresa

Nous impulsos en la investigació
sobre l'àlbum: aspectes estètics i
cognitius

0,00 €

ORG2007-42

Departament de Periodisme
i Ciències de la Comunicació

Moreno Sardà, Amparo

III Simposium Periodisme i
Ciutadania Plural: Problemes, rutines
i reptes

0,00 €

ORG2007-47

Departament de Pediatria,
d'Obstetrícia i Ginecologia i
de Medicina Preventiva

Jansà López del Vallado, Troped General Assembly Meeting &
Josep Maria
Erasmus Mundus Consortium Meeting

0,00 €

ORG2007-49

Departament de Filologia
Espanyola

Alcoba Rueda, Santiago

Libros de Estilo y Comunicación

0,00 €

ORG2007-52

Departament de
Matemàtiques

Xarles Ribs, Xavier

Advanced Coruse on Group-Based
Cryptography

0,00 €

ORG2007-58

Departament d' Economia i
d'Història Econòmica

Massó Carreras, Jordi

Workshop on matching: Theory,
applications and experiments

0,00 €

ORG2007-65

Departament de Filosofia

Hoefer

Causality and Relativity

0,00 €

ORG2007-38

Departament de Sociologia

Santamaria Lorenzo,
Enrique

II Jornades sobre mobilitats i
alteracions socials contemporànies:
"Exilis, desexilis i ciències socials"

0,00 €

ORG2007-05

Trenta anys de la Llei d'amnistia
Departament de Dret Públic
Espuny Tomás, M. Jesús (1977-2007). VIIIenes Jornades
i Ciències Historicojurídiques
Interdisciplinàries d'Estudi

ORG2007-08

Departament d' Història
Moderna i Contemporània

Ysàs Solanes, Pere

Simposi Interdisciplinari: La
configuració de la democràcia a
Espanya

0,00 €

ORG2007-44

Departament d'Història
Moderna i Contemporània

Fernández Terricabras,
Ignaci

Identitat, confessionalització i
Disciplinament social a l'europa
catòlica (Segles XVI-XVII)

0,00 €

0,00 €
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Departament

Investigador

Títol Acte

Import

ORG2007-18

Departament de Física

Suriñach Cornet,
Santiago

Summer School on Women-in-nano:
Career development and research
trends

0,00 €

ORG2007-29

Departament d'Art

Solanilla Demestre,
Victoria

IV Jornades internacionals sobre
tèxtils precolombins

0,00 €

ORG2007-50

Departament de
Matemàtiques

Nart Vinyals, Enric

Conference on Cryptology and Digital
content Security

0,00 €

ORG2007-51

Departament de
Matemàtiques

Perera Domènech,
Francesc

Barcelona Conference on C*-algebras
and Their Variants

0,00 €

ORG2007-57

Departament de Filologia
Espanyola

Rico Manrique,
Francisco

IV Congreso internacional de ALEPH.
"Lectores, editores y audiencia, la
recepción en literatura hispánica"

0,00 €

ORG2007-60

Departament d' Economia
de l'Empresa

García Cestona, Miguel
Ángel

2007 Symposium on economics of
organizations, corporate governance
and competitiveness

0,00 €

ORG2007-19

Departament de Didàctica
de la Matemàtica i de les
Ciències Experimentals

Pintó Casulleras, Roser

I Escola d'estiu de Catalunya per
joves investigadors en educació
científica i matemàtica

0,00 €

ORG2007-26

Departament de Dret Públic
Amenòs Alamo, Joan
i Ciències Historicojurídiques

I Jornada Universitària d'ocupació
pública: L'estatut bàsic de l'empleat
públic

0,00 €

ORG2007-28

Departament d' Economia
de l'Empresa

Grifell-Tatjé , Emili

Tutorial On Index Number Methods
for International Comparation, Output
and Productivity

0,00 €

ORG2007-43

Departament de Geogràfia

Cànoves Valiente,
Gemma

La Creació d'Empreses i l'Esperit
Emprenedor en el Sector Turístic

0,00 €

ORG2007-07

Departament de Dret Privat

Dios Marcer, José María
de

Ira. Jornada Facultat-Empresa: S.
XXI, cap a quin model energètic?

0,00 €

ORG2007-37

Departament de Pedagogia
Sistemàtica i Social

Mèlich Sangrà, JoanCarles

XXVI Seminario Interuniversitario de
Teoría de la Educación: Lectura y
Educación

0,00 €

ORG2007-48

Departament de Biologia
Cel·lular, de Fisiologia i
d'Immunologia

Genescà Garrigosa,
Anna

I Jornades de Biologia Cel.lular

0,00 €

ORG2007-23

Departament de Dret Públic
Feijoo Rey, María José
i Ciències Historicojurídiques

IV Cicle de Seminaris Universitaris
d'Actualitat Laboral. Segon Seminari:
Violència de gènere i funcionari públic

0,00 €

ORG2007-24

Departament de Dret Públic
Feijoo Rey, María José
i Ciències Historicojurídiques

IV Cicle de Seminaris Universitaris
d'Actualitat Laboral. Primer Seminari:
L'Estatut del treballador autònom

0,00 €

ORG2007-25

Departament de Dret Públic
Feijoo Rey, María José
i Ciències Historicojurídiques

IV Cicle de Seminaris Universitaris
d'Actualitat Laboral. Tercer Seminari:
Violència de gènere i contracte de
treball

0,00 €

ORG2007-53

Departament de
Matemàtiques

X Jornadas de Trabajo en mecánica
Celeste

0,00 €

Llibre Saló, Jaume

TOTAL 1r. Termini

18.750,00 €

Acord 30/2007, de 3 de juliol, pel qual s'aprova la resolució de la convocatòria de tècnics de suport a la
recerca (TSR 2007), en els termes que tot seguit es transcriu:
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Convocatòria de tècnics de suport a la recerca
Referència

Departament

TSR2007-18

Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat

TSR2007-13

Departament de Física

TSR2007-20

Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva

TSR2007-12

Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular

TSR2007-09

Departament de Filologia Francesa i Romànica

TSR2007-23

Departament d' Història Moderna i Contemporània

TSR2007-06

Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria

TSR2007-14

Departament de Matemàtiques

TSR2007-16

Departament de Medicina i Cirurgia Animals

TSR2007-25

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

TSR2007-21

Departament de Ciència Política i Dret Públic

TSR2007-01

Departament de Geologia

TSR2007-08

Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular

TSR2007-17

Departament de Traducció i d'Interpretació

TSR2007-05

Departament de Genètica i de Microbiologia

Acord 31/2007, de 3 de juliol, pel qual s'aprova la resolució de la convocatòria d'ajuts per a la publicació de
revistes periòdiques de recerca (REV 2007), en els termes que tot seguit es transcriu:
Convocatòria d'ajuts a la publicació de revistes periòdiques de recerca
Referència
REV2007-02
REV2007-07
REV2007-12
REV2007-01
REV2007-04
REV2007-11
REV2007-18
REV2007-19
REV2007-27
REV2007-28
REV2007-29
REV2007-09
REV2007-13
REV2007-15
REV2007-22
REV2007-23
REV2007-26
REV2007-06
REV2007-08
REV2007-16
REV2007-20
REV2007-24

Títol

Import concedit

Documents d'Anàlisi Geogràfica
Revista Iberoamericana de Economía Ecológica.
Quaderns d'Italià.
Revista de Psicología del Deporte
Treballs d'Arqueologia
Lectora. Revista de Dones i Textualitat.
Historia Agraria. Revista de agricultura e historia rural.
Estudis de Lingüística de l'Espanyol.
Dynamis.
Orsis. Organismes i Sistemes.
Publicacions Matemàtiques.
Enseñanza de las Ciencias.
Microbial Cell Factories.
Studia Africana.
Anuario Lope de Vega.
Recerca Musicològica.
Catalan Journal of Linguistics.
Locus Amoenus.
Enseñanza de las Ciencias Sociales.
Quaderns. Revista de Traducció.
Manuscrits. Revista d'Història Moderna.
Educar.

4.000,00
3.837,30
4.000,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.000,00
3.500,00
3.000,00
2.600,00
1.500,00
3.000,00
3.000,00
500,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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Referència

Títol

Import concedit

REV2007-25
REV2007-21

Faventia.
Revista HMiC.

2.300,00 €
1.500,00 €

REV2007-03

CIÈNCIES. Revista del professorat de Ciències de Primaria i
Secundària.

1.000,00 €

REV2007-14
REV2007-05

Papers. Revista de sociología.
Enrahonar.

1.000,00 €
600,00 €

REV2007-17

Revista Tradumática. Traducció i Tecnologies de la Informació.

600,00 €

Acord 32/2007, de 3 de juliol, pel qual s'aprova la resolució del segon termini de la convocatòria d'ajuts per
a estades de becaris UAB, en els termes que tot seguit es transcriu:
Estades de curta durada fora de Catalunya per a l'any 2007 (segon termini) de becaris predoctorals
de la UAB
Codi ajut

Departament

Departament de
ESTUAB2007-016 C.Antiguitat i de l'Edat
Mitjana
ESTUAB2007-017

Departament de
Psicologia Social

ESTUAB2007-018 Departament de Química

Centre de destinació
Severo-Osetinskij Institut
Gumanitarnykh socialnykh
issledovanij imeni VI
Abaeva

País

Dies

Import

Rússia

85 dies

2.914,48 €

Goldsmiths University of
London

Gran
Bretanya

90 dies

2.581,24 €

Université Joseph Fourier

França

91 dies

2.632,10 €

TOTAL

8.127,82 €

Acord 33/2007, de 3 de juliol, pel qual s'aprova la modificació de la normativa de préstec del Servei de
Biblioteques de la UAB.
Acord 34/2007, de 3 de juliol, pel qual s'aprova l'ampliació del termini de presentació de sol·licituds de la
convocatòria d'ajuts per assistència a congressos, fins el 18 de gener de 2008.
I.3.4. Comissió de Personal Acadèmic
Acord 24/2007, de 24 de juliol, pel qual s'aprova les dotacions de places a convocar, que tot seguit es
transcriu:
Dotacions
Places de cossos docents (Campus)
Plaça
1
1
1

Cos

Àrea

Catedràtic d’universitat
Catedràtic d’universitat
Prof. Titular d’Universitat

Llengua Espanyola
Teoria de la Literatura i Literatura Comparada
Teoria de la Literatura i Literatura Comparada

Places de cossos docents vinculades UAB - SANT PAU
Plaça

Cos

Àrea

1

Catedràtic d’universitat

Obstetrícia i Ginecologia
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Places de personal acadèmic permanent
Plaça

Categoria

Àrea

2

Agregat

Química Física

Acord 25/2007, de 24 de juliol, pel qual s'aprova la convocatòria de concursos de personal acadèmic
permanent, per delegació del Consell de Govern, que tot seguit es transcriu:
Convocatòria de Concursos de personal Acadèmic Permanent
Agregats
Plaça

Departament

Àrea

1

Didàctica de l’Expressió Musical

Didàctica de l’Expressió Plàstica i Corporal

2

Química

Química Física

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

AL/07/131
Agregat
1
Didàctica de l’Expressió Plàstica
Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal
Anàlisi de la forma en tres dimensions: escultura-

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
ALEXANDRE NOGUÉ FONT
ANA MARIA CALVERA SAGUE

CU
TU

Universitat de Barcelona
Universitat de Barcelona

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
JOAN RUÉ DOMINGO
ESTEVE PONT BARCELÓ

CEU
TU

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

Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona

AL/07/132
Agregat
2
Química Física
Química
Química Física

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
JOSEP M. LLUCH LÓPEZ
AGUSTÍ LLEDÓS FALCÓ

CU
CU

Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
ROSA CABALLOL LORENZO
ROSA Mª LLUSAR BARELLES

CU
TU

Universitat Rovira i Virgili
Universitat Jaume I de Castelló
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Acord 26/2007, de 24 de juliol, pel qual s'aprova la convocatòria de concursos d'accés a places de cossos
docents, per delegació del Consell de Govern, que tot seguit es transcriu:
Concursos d’accés a places de cossos docents
Convocatòria de Concursos de places de professorat (Campus)
Plaça

Cos

Àrea

1
1

Catedràtic d’Universitat
Catedràtic d’Universitat

Llengua Espanyola
Teoria de la Literatura i Literatura Comparada

1
1

Professor Titular d’Universitat
Professor Titular d’Universitat

Teoria de la Literatura i Literatura Comparada
Geodinàmica Externa

Convocatòria de Concursos de places docents vinculades UAB - SANT PAU
Cos docent:
Àrea de coneixement:
Especialitat:
Destí:

Catedràtic d’Universitat
Obstetrícia i Ginecologia
Obstetrícia i Ginecologia
Hospital de Sant Pau

Nombre de places:

1

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

A1/150
Catedràtic d’Universitat
1
Llengua Espanyola
Filologia Espanyola
Història de la Llengua Espanyola i Lexicografia Històrica

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

CU
CU

Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
M. ANGELES LÍBANO ZUMALACÁRREGUI
AVELINA SUÑER GRATACÓS

CU
CU

Universidad del País Vasco
Universitat de Girona

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

A2/151
Catedràtic d’Universitat
1
Teoria de la Literatura i Literatura Comparada
Filologia Espanyola
Teoria de la Literatura i Literatura Comparada

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
ALBERTO BLECUA PERDICES
GUILLERMO SERÉS GUILLEN

CU
CU

Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
DOLORS OLLER ROVIRA
JOSÉ ANGEL BLESA LALINDE

CU
CU

Universitat Pompeu Fabra
Universidad de Zaragoza

_____________________________________________________
31

BOUAB Núm. 43

Juliol-Agost del 2007

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

B3/152
Professor Titular d’Universitat
1
Teoria de la Literatura i Literatura Comparada
Filologia Espanyola
Teoria de la Literatura i Literatura Comparada

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
ENRIC SULLÀ ÀLVAREZ
GONZALO PONTÓN GIJÓN

TU
TU

Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
EDUARD VILELLA MORATÓ
SARA MARTIN ALEGRE

TU
TU

Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona

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

B4/153
Titular d’Universitat
1
Geodinàmica Externa
Geologia
Geomorfologia. Geofísica i Prospecció.

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
JOAN ESTALRICH LÓPEZ
JOSEP MAS PLA

TU
TU

Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ FERNANDEZ CU
ESTEVE CARDELLACH LÓPEZ
CU

Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona

Concurs de places de professorat (Places Vinculades) UAB – SANT PAU

Referència del Concurs:
Cos docent:
Àrea de coneixement:
Departament:
Especialitat:
Institució Sanitària:
Sant Pau.
Destí:

A1/121
Catedràtic d’Universitat
Nombre de places:
1
Obstetrícia i Ginecologia
Pediatria, Obstetrícia, Ginecologia i Medicina Preventiva
Obstetrícia i Ginecologia
Patronat de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i
Hospital de Sant Pau

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
LLUIS CABERO ROURA
JOAN BALASCH CORTINA

CU
CU

Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
JUAN ANTONIO VANRELL DIAZ

CU

Universitat de Barcelona
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ERNESTO FABRE GONZALEZ

CU

Universidad de Zaragoza

Acord 27/2007, de 24 de juliol, pel qual s'aprova la comunicació al Consejo de Coordinación Universitaria de
places de cossos docents, per delegació del Consell de Govern, que tot seguit es transcriu:
Places a comunicar al Consejo de Coordinación Universitaria
Places docents de Campus
Plaça

Cos

Àrea

1
1
1
1

Catedràtic d’universitat
Catedràtic d’universitat
Prof. Titular d’universitat
Prof. Titular d’universitat

Llengua Espanyola
Teoria de la Literatura i Literatura Comparada
Geodinàmica Externa
Teoria de la Literatura i Literatura Comparada

Places docents de Vinculades UAB – SANT PAU
Cos docent:
Àrea de coneixement:
Especialitat:
Destí:

Catedràtic d’Universitat
Obstetrícia i Ginecologia
Obstetrícia i Ginecologia
Hospital de Sant Pau

Nombre de places:

1

Acord 28/2007, de 24 de juliol, pel qual s'informa favorablement la proposta de canvi d'àrea de
coneixement del doctor Joan Xavier Comella Carnice, i elevar la proposta al Consell de Govern.
Acord 29/2007, de 24 de juliol, pel qual s’aprova l'adscripció provisional del doctor Joan Xavier Comella
Carnice al Departament de Bioquímica i Biologia Molecular, per delegació del Consell de Govern.
I.4. Resolucions del Rectorat
Resolució del rector, de 25 de juliol de 2007, per la designa la vicerectora de Personal Acadèmic, doctora
Ana Ripoll Aracil, rectora suplent durant el període comprès entre els dies 30 de juliol i 5 d’agost de 2007,
ambdós inclosos.
I.5. Resolucions de la Gerència
Resolució del gerent, de 20 de juliol de 2007, per la qual delega el senyor Enric Font, director
d’Arquitectura i de Logística, per a les funcions gerencials, que haurà de compaginar amb les que li són pròpies,
durant el període de l’1 al 14 d’agost de 2007, ambdós inclosos.
Resolució del gerent, de 20 de juliol de 2007, per la qual delega la senyora Montserrat Balagueró,
directora del Servei de Llengües, per a les funcions gerencials, que haurà de compaginar amb les que li són
pròpies, durant el període del 16 al 31 d’agost de 2007, ambdós inclosos.
Resolució del gerent, de 23 de juliol de 2007, per la qual s’informa de la cobertura de serveis mínims per a
al període de vacances d’agost de 2007.
II. Nomenaments i cessaments
II.1. Facultats i Escoles universitàries
Nomenaments
Resolució del rector, de 9 de juliol de 2007, per la qual es nomena el senyor Miquel Àngel Piera Eroles
coordinador d’estudis de Gestió Aeronàutica de l’Escola Tècnica Superior d’Engineria.
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Resolució del rector, de 9 de juliol de 2007, per la qual es nomena la senyora Mercedes Narciso Farias
sotscoordinadora d’estudis de Gestió Aeronàutica de l’Escola Tècnica Superior d’Engineria.
Resolució del rector, de 24 de juliol de 2007, per la qual es nomena el senyor Jordi Ordóñez Llanos
coordinador del Màster Oficial de Bioquímica Clínica i Patologia Molecular.

Cessaments
Resolució del rector, de 9 de juliol de 2007, per la qual el senyor Miquel Àngel Piera Eroles cessa com a
sotsdirector d’estudis de Gestió Aeronàutica de l’Escola Tècnica Superior d’Engineria.
Resolució del rector, de 9 de juliol de 2007, per la qual el senyor Pere Nicolás Plans cessa com a
sotscoordinador d’estudis de Gestió Aeronàutica de l’Escola Tècnica Superior d’Engineria.
II.2. Departaments
Nomenaments
Resolució del rector, d’11 de juliol de 2007, per la qual es nomena el senyor José Antonio Ayllón Esteve
coordinador de la Unitat de Química Física del Departament de Química.
Cessaments
Resolució del rector, d’11 de juliol de 2007, per la qual el senyor Luís Aurelio Rodríguez Santiago cessa
com a coordinador de la Unitat de Química Física del Departament de Química.
III. Convenis
III.1. Marcs de col·laboració
Conveni de 29 de març de 2007 entre la UAB i la Universidade Federal de Goiás, Brasil, per establir relacions
acadèmiques, culturals i científiques en les àrees de l'ensenyament, la investigació i l'extensió universitària.
Conveni de 14 d’abril de 2007 entre la UAB i l’Institut National des Postes et Telecommunications (INPT), del
Marroc, per col·laborar en els aspectes acadèmics i de recerca científica.
Conveni de 10 de maig de 2007 entre la UAB i la Dicle University (Turquia), per col·laborar en
l'ensenyament i recerca en el camp de l'educació.
Conveni de 31 de maig de 2007 entre la UAB i la Fundación Museo Histórico del Poder Popular (Veneçuela),
per al desenvolupament i unificació dels recursos humans, tècnics i de gestió pública necessaris, en les àrees
humanística, tecnològica, social i docent.
Conveni de 15 de juny de 2007 entre la UAB i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), per a la
col·laboració en matèria institucional, acadèmica, de recerca, econòmica, cultural i d'ajuda mútua.
Conveni de 26 de juny de 2007 entre la UAB i Roca Puig & Ramon, per a la col·laboració en els aspectes
professionals i de recerca en matèria de ciències socials.
Conveni de 26 de juliol de 2007 entre la UAB i la Universidade Catòlica de Brasília (UCB), Brasil, per a la
promoció i enfortiment de la cooperació científica, acadèmica i cultural.

III.2. Específics
Conveni d’11 de novembre de 2006 entre la UAB i la Fundación Teknon, per a realització conjunta
d'activitats d'investigació, formació, desenvolupament de tecnologia, divulgació i assessoria mútua en
Reproducció Assistida.
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Conveni de 18 de desembre de 2006 entre la UAB i el Ministerio de Sanidad y Consumo, per a la realització,
a través de la Càtedra Avedis Donabedian, d'un estudi per establir el disseny d'un prototip de sistema de
registre i notificació d'incidents i elements adversos per a l'avaluació dels problemes de seguretat dels centres
sanitaris espanyols i la promoció d'una cultura de seguretat entre professionals.
Conveni de 26 de març de 2007 entre la UAB i l’Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i de Tractament
de Residus (EMSHTR), per a la col·laboració en un projecte de reducció d'envasos lleugers generats al Campus
de Bellaterra.
Conveni de 12 d’abril de 2007 entre la UAB, el Ministerio de Vivienda i la Generalitat de Catalunya (a través
de la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge i la Conselleria d'Innovació, Universitats i Empresa), pel
finançament de la promoció d'habitatges universitaris al Campus de Bellaterra de la UAB en el municipi de
Cerdanyola del Vallès. Pla d'habitatge 2005-2008.
Conveni de 20 d’abril de 2007 entre la UAB i l’Ajuntament de Barcelona, per a la col·laboració en el
desenvolupament d’un programa d'accions per promoure la sostenibilitat d'esdeveniments festius i culturals.
Conveni de 14 de maig de 2007 entre la UAB, la Universitat Rovira i Virgili (URV) i l’Institut Català
d'Arqueologia Clàssica, per a la realització conjunta del Màster Oficial Interuniversitari en Arqueologia Clàssica.
Conveni de 14 de maig de 2007 entre la UAB i la Universitat Rovira i Virgili (URV), per a la realització
conjunta del Màster Oficial Interuniversitari en Arqueologia Clàssica.
Conveni de 14 de maig de 2007 entre la UAB i la Fundación Bancaja, per a la coorganització del projecte
formatiu Expedició Tahina-Can Bancaja '07 CUBA.
Addenda de 14 de maig de 2007 entre la UAB i la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB), al
conveni subscrit en data 20 de febrer de 2004 per a la realització de pràctiques d'alumnes de l'Escola Superior
d'Arxivística i Gestió de Documents a l'Arxiu General i Registre de la UAB.
Conveni de 31 de maig de 2007 entre la UAB i els Serveis Funeraris de Barcelona, SA (SFB,SA), per a la
col·laboració en el transport de donants difunts a la Facultat de Medicina de la UAB.
Conveni d’1 de juny de 2007 entre la UAB i l’Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), per a l’execució del
projecte de formació previst al Pla de Qualitat del Departament recollit en la Encomienda de Gestión entre el
Ministeri de Sanitat i Consum i l'ISCIII mitjançant cursos a través de la Fundació Avedis Donabedian.
Conveni 15 de juny de 2007 entre la UAB i el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), per a
la cessió administrativa d'una parcel·la de la UAB a favor del CSIC per a la construcció del Laboratori de
Genètica Molecular Vegetal CSIC-IRTA.
Conveni 18 de juny de 2007 entre la UAB, la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) i el Centro
Internacional de Altos Estudios Agronómicos mediterráneos (CIHEAM)-Instituto Agronómico Mediterráneo de
Zaragoza (IAMZ), per a la realització conjunta del Màster Mejora genética animal y biotecnología de la
reproducción.
Conveni 19 de juny de 2007 entre la UAB, la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Pompeu Fabra
(UPF), per a la cooperació en la gestió del Programa de Mobilitat Internacional Advanced Studies in Barcelona.
Conveni de 25 de juny de 2007 entre la UAB i l’Institut d'Investigació en Atenció Primària de Salut,
Fundació Jordi Gol i Gurina (IDIAP), per establir sinèrgies en distintes línies d'investigació comunes.
Desenvolupament conjunt del projecte: Observatorio y nuevas estrategias para la eliminación de las
mutilaciones genitales femeninas (mgf): la iniciación sin mutilación. Un abordaje circular Gambia-España.
Addenda de 29 de juny de 2007 entre la UAB i Fundació Privada Institut Català de Nanotecnologia (ICN),
per a la modificació de la redacció de la clàusula tercera del conveni signat en data 12 de desembre de 2006
per a l'adequació i ocupació de dos espais al cos central de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE).
Addenda de 3 de juliol de 2007 entre la UAB i l’Institut d'Estudis Catalans (IEC), per prorrogar el conveni de
col·laboració en matèria de gestió acadèmica subscrit en data 4 de juliol de 1997, per al curs 2007-2008
modificant el punt 7è relatiu als professors responsables pel curs acadèmic especificat.
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Conveni de 6 de juliol de 2007 entre la UAB i la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau (FGSHSCSP), per a la rescissió del conveni de juliol de 2001 per a l'establiment de la connexió de la
xarxa informàtica de la UAB a la xarxa informàtica de l'Hospital de Sant Pau i redefinició dels termes de la
col·laboració: la FGHSCSP proporcionarà a la UAB connexió a l'Anella Científica als serveis i departaments que
la UAB té en el campus de Sant Pau.
Conveni de 9 de juliol de 2007 entre la UAB i la Fundació CIDOB, per regular la col·laboració entre la
Fundació CIDOB i l’Institut d’Estudis Internacionals i Interculturals de la UAB en el marc del Programa Àsia de la
Fundació CIDOB, amb l’objectiu de produir i difondre investigació acadèmica sobre Àsia posant en comú
recursos econòmics, humans i logístics.
Conveni d’11 de juliol de 2007 entre la UAB i la Sra. Núria Pla i Montseny, per a la cessió del fons
documental i arxiu de l'Institut Ravetllat-Pla a la UAB.

IV. Convocatòries i resolucions de places
IV.1. Personal docent i investigador
Convocatòries
Resolució del rector, de 28 de març de 2007, per la qual es convoquen concursos d'accés a cossos de
funcionaris docents universitaris, per ocupar places assistencials bàsiques, incloses en el conveni subscrit el 19
de març de 1990, entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el Patronat de la Fundació de Gestió Sanitària
de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. (DOGC núm. 4917, de 3 de juliol de 2007).
Resolució del rector, de 28 de març de 2007, per la qual es convoquen concursos d'accés a cossos de
funcionaris docents universitaris, per ocupar places assistencials bàsiques, incloses en el conveni subscrit el 15
de març de 2002, entre la Universitat Autònoma de Barcelona, l'Institut Municipal d'Assistència Sanitària i
l'Institut Municipal de Salut Pública (DOGC núm. 4917, de 3 de juliol de 2007).
Resolució del rector, de 6 juny de 2007, per la qual es convoca concurs públic per l'accés a places d'agregat
en règim de contracte laboral (DOGC núm. 4930, de 20 de juliol de 2007).
Resolució del rector, de 6 juny de 2007, per la qual es convoca concurs públic per l'accés a places de
catedràtic en règim de contracte laboral (DOGC núm. 4930, de 20 de juliol de 2007).
Resolució del rector, de 6 de juny de 2007, per la qual es convoquen concursos d'accés a cossos de
funcionaris docents universitaris (DOGC núm. 4946, de 13 d’agost de 2007).
Resolucions
Resolució del rector, de 19 de juliol de 2007, per la qual es nomena el senyor Josep Maria Gregori Cifré, de
l’àrea de coneixement de Música del Departament d’Art, catedràtic d'universitat (DOGC núm. 4947, de 14
d’agost de 2007).
Resolució del rector, de 20 de juliol de 2007, per la qual es nomena el senyor Francisco Obiols Homs, de
l’àrea de coneixement de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica del Departament d’Economia i d’Història
Econòmica, professor titular d'universitat (DOGC núm. 4947, de 14 d’agost de 2007).
Resolució del rector, de 23 de juliol de 2007, per la qual es nomena la senyora Iluminada Gallardo Garcia,
de l’àrea de coneixement de Física Química del Departament de Química, catedràtica d'universitat (DOGC núm.
4947, de 14 d’agost de 2007).
Resolució del rector, de 23 de juliol de 2007, per la qual es declara finalitzat el procediment i deserta la
plaça de professor titular d’universitat de l’àrea de coneixement de Dret Internacional Públic i Relacions
Internacionals (DOGC núm. 4947, de 14 d’agost de 2007).
Resolució del rector, de 23 de juliol de 2007, per la qual es nomena la senyora Jessica Patricia Jaques Pi,
de l’àrea de coneixement d’Estètica i Teoria de les Arts del Departament de Filosofia, professora titular
d'universitat (DOGC núm. 4947, de 14 d’agost de 2007).
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Resolució del rector, de 25 de juliol de 2007, per la qual es nomenen el senyor Juan Hidalgo Pareja i el
senyor Lluis Tort Bardolet, ambdós de l’àrea de coneixement de Fisiologia del Departament de Biologia
Cel·lular, Fisiologia i Immunologia, catedràtics d'universitat (DOGC núm. 4947, de 14 d’agost de 2007).
Resolució del rector, de 26 de juliol de 2007, per la qual es nomena la senyora Maria Teresa del Carmen
Paramio Nieto, de l’àrea de coneixement de Producció Animal del Departament de Ciència Animal i dels
Aliments; i el senyor Félix Angel Garcia Arnas, de l’àrea de coneixement de Medicina i Cirurgia Animal del
Departament de Medicina i Cirurgia Animal, catedràtics d'universitat (DOGC núm. 4947, de 14 d’agost de
2007).
Resolució del rector, de 26 de juliol de 2007, per la qual es s’adjudica al senyor Jordi Surrallés Calonge, de
l’àrea de coneixement de Genètica del Departament de Genètica i Microbiologia, la plaça de catedràtic en règim
de contracte laboral (DOGC núm. 4945, de 10 d’agost de 2007).
IV.2. Personal d’administració i serveis
Convocatòries
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 3 juliol de 2007, per la qual
s’anuncia una convocatòria pública de contractació temporal per a cobrir una plaça de tècnic/a superior de
control intern, amb destinació a l’Oficina de Planificació i d’Organització.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 3 de juliol de 2007, per la
qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de tècnic/a superior de patents, amb destinació
a la Unitat d’Assessorament de l’Àrea d’Investigació i de Desenvolupament.
Resolució del rector, de 4 de juliol de 2007, per la qual es convoca una plaça per accedir a l’escala de
gestió (subgrup A2), pel sistema de concurs, amb destinació a l’Institut de Govern i Polítiques Publiques de
l’Administració de Centre de Ciències Econòmiques i Empresarials, de Dret i de Ciències Polítiques i de
Sociologia (DOGC núm. 4926, de 16 de juliol de 2007).
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 6 de juliol de 2007, per la
qual s’anuncia una concurrència per a cobrir les places d’auxiliar administratiu/iva, que es detallen a
continuació:
Plaça
A
B

Destinació
Gestió Econòmica de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Gestió Acadèmica i Suport Logístic i Punt d’Informació de la Facultat de Traducció i d’Interpretació

Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 9 de juliol de 2007, per la
qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de gestor/a acadèmic/a, amb destinació de la
Gestió Acadèmica de l’Administració de Centre de les escoles universitàries d’Estudis Empresarials i
d’Informàtica de Sabadell.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 12 de juliol de 2007, per la
qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’administratiu/va, amb destinació a la Gestió
Econòmica 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 16 de juliol de 2007, per la
qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de tècnic/a especialista de laboratori, amb
destinació a la Sala de Dissecció i Osteoteca del Departament de Ciències Morfologiques de l’Administració de
Centre de Medicina.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 16 de juliol de 2007, per la
qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’auxiliar de serveis, amb destinació a la
Biblioteca de Ciències Socials de l’Administració de Centre de Ciències Econòmiques i Empresarials, de Dret i de
Ciències Polítiques i de Sociologia.
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Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 16 de juliol de 2007, per la
qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de tècnic especialista, amb destinació al
Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals de l’Administració de Centre de Veterinària.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 17 de juliol de 2007, per la
qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir les places d’auxiliar de serveis, que es detallen a
continuació:
Plaça
A
B

Destinació
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Administració de Centre de les escoles universitàries d’Estudis Empresarials i d’Informàtica de Sabadell

Resolució del rector, de 20 juliol de 2007, per la qual es convoca una plaça per a accedir a l’escala de
gestió (subgrup A2), pel sistema de concurs, amb destinació a la Gestió Acadèmica de l’Administració de Centre
de l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials de Sabadell i de l’Escola d’Informàtica de Sabadell (DOGC núm.
4939, de 2 d’agost de 2007).
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 24 juliol de 2007, per la
qual s’anuncia una convocatòria pública per a cobrir una plaça de cap d’oficina, amb destinació al l’Oficina de
Serveis de Prevenció de la Vicegerència de Recursos Humans.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 25 de juliol de 2007, per la
qual s’esmenen els errors materials de la resolució de 16 de juliol de 2007, per la qual s’anuncia una
convocatòria interna per a cobrir una plaça de tècnic especialista, amb destinació al Departament de Sanitat i
d’Anatomia Animals de l’Administració de Centre de Veterinària.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 25 de juliol de 2007, per la
qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de responsable de sistemes junior, amb
destinació al Servei d’Informàtica.

Resolucions
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 3 de juliol de 2007, per la
qual es declara desert el concurs intern per a cobrir una plaça de gestor/a d’institut, amb destinació a l’Institut
de Govern i Polítiques Publiques 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 4 de juliol de 2007, per la
qual s’atorga a la senyora Maria Dolores García Carrillo la plaça d’auxiliar de serveis, amb destinació a l’Aulari
Central 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 6 de juliol de 2007, per la
qual s’anuncia el resultat del procés de concurrència per a cobrir les dues places d’administratiu/va (nivell
bàsic) que es detallen a continuació:
Plaça
A
B

Destinació
Nòmines i Seguretat Social–Àrea de Gestió i Adm. de R. Humans
Gestió Acadèmica de la Facultat de Psicologia

Adjudicació
Antonio José Corpas González
Deserta per manca de candidats

Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 10 de juliol de 2007, per la
qual s’atorga a la senyora Anna Masip Argilaga la plaça de cap de gestió de projectes, amb destinació a la
Direcció d’Organització.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, d’11 de juliol de 2007, per la
qual s’atorga al senyor Xavier Sánchez Vallvé la plaça de tècnic superior de patents, amb destinació a la Unitat
d’Assessorament de l’Àrea d’Investigació i Desenvolupament.
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Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 13 de juliol de 2007, per la
qual s’atorga a la senyora M. Carmen Garcia Garcia la plaça d’administrativa, amb destinació a la Gestió
Acadèmica de la Facultat de Ciències de l’Educació de l’Administració de Centre de Ciències d’Educació i de
Traducció i d’Interpretació.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 16 de juliol de 2007, per la
qual s’atorga a la senyora Montserrat Galán Elías la plaça d’administrativa de departament, amb destinació al
Departament de Física de l’Administració de Centre de Ciències i de Biociències.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 18 de juliol de 2007, per la
qual s’atorga al senyor Juan Antonio Alcaide Romero la plaça de tècnic mitjà d’estudis, amb destinació a
l’Oficina de Programació i de Qualitat.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 19 de juliol de 2007, per la
qual s’anuncia el resultat del procés de concurrència per a cobrir les dues places d’auxiliar administratiu/va
(nivell bàsic) que es detallen a continuació:
Plaça
A
B

Destinació
Gestió Econòmica de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Gestió Acadèmica i SLIPI de la Fac. de Traducció i d’Interpretació

Adjudicació
M. José Prieto Manent
Deserta per manca de candidats

Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 19 de juliol de 2007, per la
qual es declara desert el concurs intern per a cobrir una plaça de gestor/a acadèmic, amb destinació a la Gestió
Acadèmica de l’Administració de Centre de les escoles universitàries d’Estudis Empresarials i d’Informàtica de
Sabadell.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 20 de juliol de 2007, per la
qual es fa pública la llista per ordre de prelació per a cobrir substacions de tècnic/a de suport informàtic, amb
destinació al Servei d’Informàtica Distribuïda.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 24 de juliol de 2007, per la
qual es fa pública la llista per ordre de prelació de professors i de professores substituts i/o de reforç per als
idiomes català i espanyol per a estrangers, anglès, francès, italià i japonès amb destinació al Servei de
Llengües.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 26 de juliol de 2007, per la
qual s’atorga a la senyora Monica Hoces Fernández la plaça d’administrativa de departament, amb destinació al
Departament de Sociologia 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 27 de juliol de 2007, per la
qual s’atorga al senyor Gaspar Teruel Moreno la plaça de Responsable de Patrimoni Fiscal, amb destinació a
l’Àrea d’Economia i Finances.
V. Disposicions d’interès per a la UAB
V.1. Estatals
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 26 de juny de 2007, per la
qual s'adjudiquen ajudes per a estades de professors i investigadors estrangers, en règim d'any sabàtic en
universitats públiques i centres d'investigació espanyols, dins el Programa d'ajudes per a la mobilitat de
professors d'universitat i investigadors espanyols i estrangers (BOE núm. 158, de 3 de juliol de 2007).
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 19 de juny de 2007, per la qual es fa pública la
pèrdua de títol oficial de diplomada en Infermeria (BOE núm. 158, de 3 de juliol de 2007).
Llei 14/2007 de la Jefatura del Estado, de 3 de juliol, d’Investigació Biomèdica (BOE núm. 159, de 4 de
juliol de 2007).
Llei 15/2007 de la Jefatura del Estado, de 3 de juliol, de Defensa de la Competència (BOE núm. 159, de 4
de juliol de 2007).
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Ordre 1977/2007, del Ministerio de Educación y Ciencia, de 25 de juny, d’avocació i delegació de
competències en relació amb la Resolució de 8 de febrer de 2007, de la Secretaria de Estado de Universidades
y Investigación, per la qual es fa pública la convocatòria corresponent a l'any 2007, de concessió d'ajudes dels
programes Ramón y Cajal i Juan de la Cierva, per al període 2005-2007 (BOE núm. 159, de 4 de juliol de
2007).
Llei 16/2007 de la Jefatura del Estado, de 4 de juliol, de reforma i adaptació de la legislació mercantil en
matèria comptable per a la seva harmonització internacional amb base en la normativa de la Unió Europea
(BOE núm. 160, de 5 de juliol de 2007).
Llei 17/2007 de la Jefatura del Estado, de 4 de juliol, per la qual es modifica la Llei 54/1997, de 27 de
novembre, del Sector Elèctric, per a adaptar-la al disposat en la Directiva 2003/54/CE, del Parlament Europeu i
del Consell, de 26 de juny de 2003, sobre normes comunes per al mercat interior de l'electricitat (BOE núm.
160, de 5 de juliol de 2007).
Ordre 2007/2007, del Ministerio de Educación y Ciencia, d’11 de juny, per la qual es convoquen les
ajudes a l'estudi de caràcter especial denominades Beca-Col·laboració per al curs acadèmic 2007-2008 (BOE
núm. 161, de 6 de juliol de 2007).
Reial Decret 903/2007, del Ministerio de la Presidencia, de 6 juliol, pel qual s'aprova l'Estatut de
l'Organisme Autònom «Programes Educatius Europeus» (BOE núm. 162, de 7 de juliol de 2007).
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 31 de maig de 2007, per la
qual es concedeixen ajudes per a la contractació de personal tècnic de suport en la modalitat de tècnics
d'infraestructures científic-tecnològiques, en el marc del Programa Nacional de Potenciació de Recursos Humans
del Pla Nacional d'Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica (2000-2003) (BOE núm.
165, d’11 de juliol de 2007).
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 18 de juny de 2007, per la
qual es concedeix trasllat temporal a un centre estranger a personal investigador en formació, dins el Programa
de Formació de Professorat Universitari (BOE núm. 165, d’11 de juliol de 2007).
Llei 20/2007 de la Jefatura del Estado, d’11 de juliol, de l’Estatut del treball autònom (BOE núm. 166, de
12 de juliol de 2007).
Ordre 2110/2007 del Ministerio de Cultura, de 26 de juny, per la qual es concedeixen les ajudes per a
projectes arqueològics en l'exterior, corresponents a 2007 (BOE núm. 167, de 13 de juliol de 2007).
Ordre 2128/2007 del Ministerio d’Educación y Ciencia, de 18 de juny, per la qual es convoquen beques i
ajudes a l'estudi de caràcter general, per al curs acadèmic 2007-2008, per a alumnes de nivells postobligatoris
no universitaris i per a universitaris que cursen estudis en la seva Comunitat Autònoma (BOE núm. 168, de 14
de juliol de 2007).
Ordre 2129/2007 del Ministerio d’Educación y Ciencia, de 20 de juny, per la qual es convoquen beques
de mobilitat, per al curs 2007-2008 per als alumnes universitaris, d'ensenyaments artístics superiors i d'altres
estudis superiors que cursen estudis fora de la seva Comunitat Autònoma (BOE núm. 168, de 14 de juliol de
2007).
Resolució de les Cortes Generales, de 24 d’abril de 2007, aprovada per la Comissió Mixta per a les
relacions amb el Tribunal de Comptes en relació a la moció sobre l'aplicació de principis i normes comptables
uniformes en el sector públic (BOE núm. 169, de 16 de juliol de 2007).
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 27 de juny de 2007, per la
qual s'amplia el termini de resolució del procediment de concessió d'ajudes per a investigació postdoctoral,
incloses les beques MEC/Fulbright i Càtedres «Príncep d'Astúries», convocades per Resolució de 29 de
desembre de 2006 (BOE núm. 169, de 16 de juliol de 2007).
Resolució de l’Instituto de la Mujer, d’11 de juny de 2007 ,per la qual es convoca la concessió de les
subvencions públiques destinades a la realització d'estudis universitaris de postgrau sobre estudis feministes,
de les dones i de gènere (BOE núm. 169, de 16 de juliol de 2007).
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Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 22 de juny de 2007, per la
qual es convoquen ajudes en relació amb els préstecs previstos en la Resolució de 21 de març de 2007 (BOE
núm. 170, de 17 de juliol de 2007).
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 24 de maig de 2007, per la qual es fa pública la
pèrdua de títol oficial de Llicenciat en Traducció i Interpretació (BOE núm. 170, de 17 de juliol de 2007).
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 19 de juny de 2007, per la qual es fa pública la
pèrdua de títol oficial de diplomat en Infermeria (BOE núm. 170, de 17 de juliol de 2007).
Ordre 2184/2007 del Ministerio de Fomento, de 9 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores
per a la concessió d'ajudes a agrupacions o consorcis d'investigació per a la realització de projectes
d'investigació, desenvolupament i innovació tecnològica lligats al desenvolupament del Pla Estratègic
d'Infraestructures i Transport, PEIT, en el marc del vigent Pla Nacional d'Investigació, Desenvolupament i
Innovació Tecnològica (BOE núm. 171, de 18 de juliol de 2007).
Ordre 2186/2007 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 15 de juny, per la qual es
convoquen beques de perfeccionament professional per a titulats superiors en l'àrea de sanitat animal (BOE
núm. 171, de 18 de juliol de 2007).
Reial Decret 900/2007 del Ministerio de Educación y Ciencia, de 6 juliol, pel qual es crea el Comitè per
a la definició del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (BOE núm. 172, de 19 de juliol de
2007).
Ordre 2229/2007 del Ministerio de Educación y Ciencia, de 13 de juliol, de bases reguladores de
l'aportació complementària a les universitats i institucions d'ensenyament superior per al desenvolupament del
programa «Erasmus» (BOE núm. 174, de 21 de juliol de 2007).
Resolució de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional, de 5 de juliol de
2007, per la qual es convoquen ajudes per a la realització de les diverses modalitats que conformen el
Programa de Cooperació Interuniversitària i Investigació Científica entre Espanya i Algèria, Egipte, Jordània, El
Marroc i Tunis (PCI-Mediterrani) (BOE núm. 175, de 23 de juliol de 2007).
Resolució de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional, de 6 de juliol de
2007, per la qual es convoquen ajudes per a la realització de les diverses modalitats que conformen el
Programa de Cooperació Interuniversitària i Investigació Científica entre Espanya i Iberoamèrica (PCIIberoamèrica) (BOE núm. 175, de 23 de juliol de 2007).
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 10 de juliol de 2007, per la
qual s'adjudiquen estades breus en l'estranger i a Espanya a personal investigador en formació de beca o
contracte, del programa nacional de formació de professorat universitari per a l'any 2007 (BOE núm. 177, de
25 de juliol de 2007).
Resolució de l’Organización Nacional de Trasplantes, de 7 de juliol de 2007, per la qual es convoca
procés selectiu per a la concessió de beques intramurals per a llicenciats universitaris mitjançant règim de
concurrència competitiva (BOE núm. 178, de 26 de juliol de 2007).
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 29 de juliol de 2007, per la
qual es modifiquen les Resolucions de 27 de març de 2006 i 2 de gener de 2007, per les quals es convoquen
ajudes per a la formació de personal investigador (BOE núm. 179, de 27 de juliol de 2007).
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 29 de juny de 2007, per la
qual es concedeixen ajudes predoctorals de formació de personal investigador (BOE núm. 181, de 30 de juliol
de 2007).
Correcció d'errors de la Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 29
de juny de 2007, per la qual es concedeixen ajudes predoctorals de formació de personal investigador (BOE
núm. 184, de 2 d’agost de 2007).
Ordre 2366/2007 del Ministerio de Educació y Ciencia, de 16 de juliol, per la qual es publiquen els
llistats complets dels beneficiaris de beques per a cursar màsters oficials en el curs 2006-2007 (BOE núm. 184,
de 2 d’agost de 2007).
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Resolució del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de 16 de juliol de 2007, per la qual
s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes, beques i contractes en el marc del programa
«Junta per a l'Ampliació d'Estudis» (BOE núm. 185, de 3 d’agost de 2007).
Resolució de l’Instituto de Astrofísica de Canarias, de 4 de juliol de 2007, per la qual es convoca beca
per a la formació de personal investigador, en el marc del projecte d'investigació Espectrògraf de camp integral
equalitzat amb alta resolució espacial (BOE núm. 185, de 3 d’agost de 2007).
Resolució del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de 13 de juliol de 2007, per la qual es
convoquen beques per a la formació de personal investigador (BOE núm. 185, de 3 d’agost de 2007).
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 9 de juliol de 2007, per la qual es fa pública la
pèrdua de títol oficial de Diplomat en Magisteri (especialitat Llengua Estrangera) (BOE núm. 185, de 3 d’agost
de 2007).
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 16 de julio de 2007, per la qual es fa pública la
pèrdua de títol oficial de Diplomat en Professorat de Educació General Bàsica (especialitat Preescolar) (BOE
núm. 185, de 3 d’agost de 2007).
Resolució del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, de 12 d'abril
de 2007, per la qual es convoca ajuda per a la formació de personal investigador en el Marc del Pla Nacional
d'Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica 2004-2007 (BOE núm. 186, de 4 d’agost de
2007).
Resolució Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 23 de juliol de 2007, per la qual
es modifica la de 29 de desembre de 2006, per la qual es convoquen ajudes per a investigació posdoctoral en
centres espanyols i estrangers, incloses les ajudes per a beques MEC/Fulbright i Càtedres «Príncep d'Astúries»
(BOE núm. 187, de 6 d’agost de 2007).
Resolució Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 24 de juliol de 2007, per la qual
es modifica la de 4 de desembre de 2006, per la qual es convoquen ajudes per a la mobilitat de professors
d'universitat i investigadors espanyols i estrangers i ajudes per a la contractació de joves doctors estrangers en
universitats i centres d'investigació espanyols (BOE núm. 188, de 7 d’agost de 2007).
Resolució Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria, de 23 de juliol de 2007, per
la qual es corregeixen errors en la de 17 de maig de 2007, per la qual es publica la relació dels programes
oficials de postgrau, i dels seus corresponents títols, la implantació dels quals ha estat autoritzada per les
Comunitats Autònomes (BOE núm. 188, de 7 d’agost de 2007).
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona de 19 de juliol de 2007, per la qual s'anuncia
concurs públic 2651/2007 del servei d'agència de viatges de la Universitat Autònoma de Barcelona (BOE núm.
188, de 7 d’agost de 2007).
Ordre 2454/2007 del Ministerio de Fomento, de 7 d'agost, per la qual es publica la convocatòria 2007,
per a la concessió d'ajudes a agrupacions o consorcis d'investigació per a la realització de projectes
d'investigació, desenvolupament i innovació tecnològica lligats al desenvolupament del Pla Estratègic
d'Infraestructures i Transport, en el marc del Pla Nacional d'Investigació, Desenvolupament i Innovació
Tecnològica (BOE núm. 190, de 9 d’agost de 2007).
Resolució del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, de 17 d'abril
de 2007, per la qual es convoquen ajudes per a la formació de personal investigador, en el Marc del Pla
Nacional d'Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica 2004-2007 (BOE núm. 190, de 9
d’agost de 2007).
Ordre 2463/2007, del Ministerio de Educación y Ciencia, de 10 de juliol, per la qual es publica la relació
dels alumnes que han resultat beneficiaris de les ajudes de caràcter especial denominades Beca-Col·laboració
corresponents al curs acadèmic 2006-2007 (BOE núm. 191, de 10 d’agost de 2007).
Resolució de Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 19 de juliol de 2007, per la
qual es modifica la de 20 de juny de 2007, per la qual s'adjudiquen ajudes per a estades de professors i
investigadors espanyols en centres d'ensenyament superior i investigació estrangers, o excepcionalment
espanyols, inclòs el programa «Salvador de Madariaga» (BOE núm. 192, d’11 d’agost de 2007).
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Resolució de la Comunitat Autònoma de Catalunya, de 21 de desembre de 2006, per la qual
s'estableixen restriccions a la circulació durant l'any 2007 (BOE núm. 193, de 13 d’agost de 2007).
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 27 de juliol de 2007, per la
qual s'adjudiquen ajudes per a estades de joves doctors estrangers en universitats públiques i centres
d'investigació espanyols, dintre del Programa d'ajudes per a la mobilitat de professors d'universitat i
investigadors espanyols i estrangers (BOE núm. 194, de 14 d’agost de 2007).
Ordre 2478/2007 del Ministerio de Educación y Ciencia, de 13 de juliol, per la qual s'aprova l'imprès
oficial per a la sol·licitud de beques i ajudes a l'estudi per al curs 2007-2008 (BOE núm. 194, de 14 d’agost de
2007).
Ordre 2494/2007 del Ministerio de la Vivienda, de 27 de juliol, per la qual s'estableixen les bases
reguladores de les subvencions destinades a la realització de projectes d'investigació científica,
desenvolupament i innovació tecnològica (BOE núm. 195, de 15 d’agost de 2007).
Resolució del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de 3 d'agost de 2007, per la qual es
convoquen ajudes per al desenvolupament de tesis doctorals en el marc del programa «Junta per a l'Ampliació
d'Estudis» (BOE núm. 196, de 16 d’agost de 2007).
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 3 d'agost de 2007, per la
qual es convoca subvenció per al foment de la mobilitat de titulats d'universitats espanyoles per a aquells
projectes que hagin obtingut finançament del Programa Leonardo da Vinci de la Unió Europea (BOE núm. 196,
de 16 d’agost de 2007).
Ordre 2505/2007 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 7 d'agost, per la qual es modifica
l'Ordre 535/2007, de 23 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions, ajudes i beques per l'Institut de la Dona (BOE núm. 197, de 17 d’agost de 2007).
Resolució de l’Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 8 agost de 2007, per la
qual es convoquen subvencions per a projectes d'investigació, desenvolupament i innovació en matèria de
prevenció de riscos laborals (BOE núm. 197, de 17 d’agost de 2007).
Ordre 2514/2007 del Ministerio de Educación y Ciencia, de 13 d'agost, sobre expedició de títols
universitaris oficials de Màster i Doctor (BOE núm. 200, de 21 d’agost de 2007).
Reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre,
reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció (BOE núm. 204, de 25 d’agost de 2007).
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 13 d'agost de 2007, per la
qual es concedeixen ajudes per a la mobilitat d'estudiants universitaris «Séneca» para el curs acadèmic 20072008 (BOE núm. 204, de 25 d’agost de 2007).
Resolució de l’Instituto de Salud Carlos III, de 25 de juliol de 2007, per la qual es convoquen accions
especials per a la difusió en investigació sobre evidència científica i en avaluació de tecnologies sanitàries dins
el programa de recursos humans i difusió de la investigació (BOE núm. 205, de 27 d’agost de 2007).
Resolució de la Dirección General de Universidades, de 9 d'agost de 2007, per la qual es concedeixen
ajudes per a beques de postgrau per a la formació de professorat universitari, en substitució de les renúncies a
les concedides per Resolució de 2 d'abril de 2007 (BOE núm. 208, de 30 d’agost de 2007).
V.2. Autonòmiques
Resolució de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, de 20 de juny de 2007, per la qual es
convoquen deu ajuts d'especialització i recerca en matèria de protecció de dades de caràcter personal per a
l'any 2007 (DOGC núm. 4917, de 3 de juliol de 2007).
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 25 de juny de 2007, per la qual s'anuncia
concurs públic 2611/2007 - Homologació de serveis de producció i organització d'esdeveniments, espectacles i
activitats (DOGC núm. 4917, de 3 de juliol de 2007).
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Resolució de l’Agència d’Ajuts Universitaris i de Recerca, de 25 de juny de 2007, per la qual es dóna
publicitat a les instruccions per a la certificació dels manuals d'avaluació docent de les universitats públiques
catalanes (DOGC núm. 4917, de 3 de juliol de 2007).
Llei 3/2007 del Departament de la Presidència, del 4 de juliol, de l'obra pública (DOGC núm. 4920, de 6
de juliol de 2007).
Llei 4/2007 del Departament de la Presidència, del 4 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2007 (DOGC núm. 4920, de 6 de juliol de 2007).
Llei 5/2007 del Departament de la Presidència, del 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres (DOGC
núm. 4920, de 6 de juliol de 2007).
Ordre 226/2007, del Departament de la Vicepresidència, de 13 de juny, d'aprovació de les bases
reguladores per a la concessió d'ajuts per a la realització d'investigacions sobre la història contemporània de
Catalunya (DOGC núm. 4920, de 6 de juliol de 2007).
Ordre 225/2007, del Departament de la Vicepresidència, de 18 de juliol, d'aprovació de les bases
reguladores per a la concessió d'ajuts per a la publicació d'obres sobre la història contemporània de Catalunya
(DOGC núm. 4920, de 6 de juliol de 2007).
Resolució del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, de 26 de juny de 2007, per la qual es
convoca concurs públic per a la concessió de subvencions a intervencions arqueològiques i paleontològiques
incloses en projectes d'investigació, any 2007 (DOGC núm. 4920, de 6 de juliol de 2007).
Resolució del Departament d’Acció Social i Ciutadania, de 22 de juny de 2007, de convocatòria per a la
concessió dels ajuts econòmics Clic, Fotoperiodisme Jove, corresponent a l'any 2007 (DOGC núm. 4920, de 6
de juliol de 2007).
Edicte del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, de 6 de juliol de 2007, de notificació dels
acords d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador, funcionari i contractat, de les
universitats públiques catalanes (DOGC núm. 4921, de 9 de juliol de 2007).
Correcció d’errada a l’Ordre 192/2007 del Departament de la Vicepresidència, de 30 de maig, de
convocatòria per a l'any 2007 de les beques per a la realització de pràctiques en organitzacions internacionals
“Beques Canigó” i aprovació de les bases reguladores (DOGC núm. 4922, de 10 de juliol de 2007).
Decret 151/2007 del Departament de la Presidència, de 10 de juliol, pel qual es fixen els preus dels
serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs
2007-2008. (DOGC núm. 4924, de 12 de juliol de 2007).
Decret 152/2007 del Departament de la Presidència, de 10 de juliol, d'aprovació del Pla d'actuació per a
la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric
mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig (DOGC núm. 4924, de 12 de juliol de 2007).
Acord 210/2007 del Consell Audiovisual de Catalunya, de 27 de juny, pel qual s'obre la convocatòria
dels XX Premis CAC a la investigació sobre comunicació audiovisual (DOGC núm. 4927, de 17 de juliol de
2007).
Acord 212/2007 del Consell Audiovisual de Catalunya, de 27 de juny, pel qual s'obre la V Convocatòria
per a la concessió d'ajuts a projectes de recerca sobre comunicació audiovisual (DOGC núm. 4927, de 17 de
juliol de 2007).
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 19 de juny de 20077, per la qual es creen
diversos fitxers de dades de caràcter personal (DOGC núm. 4927, de 17 de juliol de 2007).
Resolució del Departament d’Innovació, Universitat i Empresa, de 2 de juliol, 2 de juliol, per la qual es
fa pública l'oferta de places de nou accés dels centres docents de les universitats públiques de Catalunya per al
curs 2007-2008 (DOGC núm. 4929, de 19 de juliol de 2007).
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Resolució de l’Agència d’Ajuts Universitaris i de Recerca, de 13 de juliol de 2007, per la qual es dóna
publicitat a l'Acord de la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador pel qual no s'admeten a
tràmit les sol·licituds per a l'emissió de l'informe previ a la selecció per a la contractació de professorat
col·laborador per part de les universitats públiques catalanes (DOGC núm. 4929, de 19 de juliol de 2007).
Llei 6/2007 del Departament de la Presidència, de 17 de juliol, del Centre d'Estudis d'Opinió (DOGC
núm. 4931, de 23 de juliol de 2007).
Llei 7/2007 del Departament de la Presidència, de 17 de juliol, e l'Agència Tributària de Catalunya
(DOGC núm. 4931, de 23 de juliol de 2007).
Resolució del Departament d’Innovació, Universitat i Empresa, de 10 de juliol, 2 de juliol, per la qual
es crea la Comissió de relacions internacionals del Consell Interuniversitari de Catalunya (DOGC núm. 4931, de
23 de juliol de 2007).
Resolució de l’Agència d’Ajuts Universitaris i de Recerca, de 9 de juliol de 2007, per la qual s'aproven
les bases i s'obre la convocatòria d'ajuts a les associacions d'estudiants universitaris per al curs 2007-2008
(AEU) (DOGC núm. 4931, de 23 de juliol de 2007).
Resolució de l’Agència d’Ajuts Universitaris i de Recerca, de 18 de juliol de 2007, per la qual s'amplia
l'import global destinat a la convocatòria d'ajuts de mobilitat per a estudiants de les universitats o centres
d'estudis d'ensenyaments artístics de Catalunya, i altres programes de mobilitat amb reconeixement acadèmic
en què participin universitats catalanes, en el marc del programa europeu Erasmus per al curs 2007-2008.
(DOGC núm. 4935, de 27 de juliol de 2007).
Resolució del Departament d’Acció Social i Ciutadania, de 18 de juliol de 2007, per la qual es convoca
concurs públic de concessió d'ajuts a projectes d'investigació i estudi en matèria de joventut a Catalunya, així
com d'ajuts a la formació especialitzada per a joves investigadors o investigadores en matèria de joventut a
Catalunya corresponents a l'any 2007 (DOGC núm. 4936, de 30 de juliol de 2007).
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 24 de juliol de 2007, per la qual s'anuncia
concurs públic de Serveis 2653/2007-Servei de llar connectada a Internet per al personal (DOGC núm. 4938,
d’1 d’agost de 2007).
Llei 8/2007 del Departament de la Presidència, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut (DOGC
núm. 4940, de 3 d’agost de 2007).
Llei 9/2007 del Departament de la Presidència, de 30 de juliol, del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades
d'Urgència 112 Catalunya (DOGC núm. 4940, de 3 d’agost de 2007).
Llei 10/2007 del Departament de la Presidència, de 30 de juliol, de l'Institut de Seguretat Pública de
Catalunya (DOGC núm. 4940, de 3 d’agost de 2007).
Ordre 282/2007 del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, de 27 de juliol, per la qual
es crea el Premi Josep Llovet i Mont-ros, i es convoca el corresponent a l'any 2007 (DOGC núm. 4941, de 6
d’agost de 2007).
Resolució del Departament de la Presidència, d'1 d'agost de 2007, de convocatòria del XIV Premi
Blanquerna (DOGC núm. 4942, de 7 d’agost de 2007).
Resolució de l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, de 20 de juliol de 2007, per la
qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria d'ajuts per a l'estudi de desigualtats originades per motius de
gènere en l'àmbit científic i universitari (RDG) (DOGC núm. 4942, de 7 d’agost de 2007).
Resolució de l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, de 30 de juliol de 2007, per la qual,
en el marc del Pla de recerca i innovació de Catalunya, s'aproven les bases i s'obre la convocatòria de renovació
excepcional de beques i ajuts destinats a les universitats i centres de recerca per contractar personal
investigador novell per a la seva incorporació laboral en el món de la recerca, per a l'any 2008 (DOGC núm.
4958, de 30 d’agost de 2007).
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Decret 184/2007 del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, de 28 d'agost, de concessió
de les distincions Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària (DOGC núm. 4958, de 30 d’agost de
2007).
Resolució de l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, de 20 de juliol de 2007, per la
qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria d'ajuts per tal d'incentivar la recerca aplicada i la formació
universitària en matèria d'immigració a Catalunya (ARAFI) (DOGC núm. 4959, de 31 d’agost de 2007).
Resolució de l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, de 30 de juliol de 2007, per la
qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria d'ajuts predoctorals dins del programa FIE 2007 i es renoven
els ajuts concedits d'acord amb la Resolució EDU/2892/2006, de 4 de setembre (DOGC núm. 4959, de 31
d’agost de 2007).
Resolució de l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, de 30 de juliol de 2007, per la
qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria de beques i ajuts destinats a universitats i centres de recerca
per a la formació i contractació de personal investigador novell per a l'any 2008 (FI), en el marc del Pla de
recerca i innovació de Catalunya (DOGC núm. 4959, de 31 d’agost de 2007).
Resolució de l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, de 31 de juliol de 2007, per la
qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria de beques i ajuts postdoctorals dins del programa Beatriu de
Pinós (BP) 2007 (DOGC núm. 4959, de 31 d’agost de 2007).
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