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I. Disposicions generals i acords
I.1. Consell de Govern
Acord 37/2007, de 27 de setembre, pel qual s'acorda aprovar la convocatòria del programa de beques Post
Doctorals de la UAB 2007-2008, que tot seguit es transcriu:
I Convocatòria de Beques de recerca postdoctorals de la UAB
1. Objecte
És objecte d’aquesta primera convocatòria, en el marc d’aplicació de les línies generals de la nova carrera
acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona (Acord 57/2006, de 20 de desembre, del Consell de
Govern), la convocatòria de 12 beques postdoctorals per a la incorporació temporal d’investigadors doctors a
departaments de la Universitat Autònoma de Barcelona.
2. Beneficiaris
Podran ser beneficiaris de les beques objecte d’aquesta primera convocatòria els sol·licitants que compleixin els
següents requisits:
Estar en possessió del títol de doctor, obtingut després de l’1 de juliol de 1998 en una universitat
diferent de la Universitat Autònoma de Barcelona (s’entén com a data d’obtenció del doctorat la data de
lectura i aprovació de la tesi), o bé després de l’1 de juliol de 1997 si es justifica, que durant aquest
període, haver estat de baixa maternal, que s’ha tingut a càrrec menors de sis anys, haver tingut cura
de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, o de persones més grans de seixanta-cinc
anys que depenguessin del beneficiari i requerissin una dedicació especial, abans del termini
d’acceptació de l’ajut.
Els doctorats per la UAB podran també ser beneficiaris, en els períodes indicats anteriorment, si
acrediten una estada postdoctoral en altres universitats o centres de recerca per un període mínim de 2
anys.
3. Període i durada
Les beques seran per dos anys improrrogables, sense perjudici dels supòsits d’interrupcions previstos a
l’apartat 17 d’aquesta convocatòria. La incorporació se efectuarà durant el primer quadrimestre de 2008 amb la
formalització del contracte laboral corresponent.
4. Quantia i pagaments
4.1. L'import íntegre anual de les beques és de 24.750 € bruts anuals. Aquest import es liquidarà en 14
mensualitats.
4.2. El pagament s’efectuarà cada mes, directament al beneficiari, un cop se n’hagi acreditat la incorporació al
departament per part del seu director i se l’hi aplicaran les retencions corresponents d’acord amb la normativa
vigent.
5. Drets del personal investigador contractat
a) Percebre l’ import corresponent a la beca en la forma establerta a l ‘apartat 4 d’aquesta convocatòria.
b) Obtenir la col·laboració i el suport necessaris de la Universitat per al desenvolupament normal de les
seves tasques de recerca
c) Gaudir dels drets de la propietat intel·lectual i industrial derivats de la seva activitat de recerca, segons
la seva contribució i d’acord amb la legislació vigent.
d) Utilitzar els serveis que ofereix la Universitat i participar en el conjunt de les seves activitats d’acord amb
la normativa interna de la UAB.
e) Gaudir dels drets i avantatges socials dels quals gaudeix el personal acadèmic de la UAB.
6. Obligacions del personal investigador contractat
a) Sol·licitar, si s’escau d’acord amb la seva nacionalitat, els corresponents permisos que han de permetre
la seva contractació laboral en els terminis establerts per la legislació vigent i pel calendari que estableix
l’apartat 3 d’aquesta convocatòria.
b) Complir el règim intern i les normatives pròpies de la Universitat Autònoma de Barcelona així com les del
departament al que s’incorpori.
c) Incorporar-se al departament durant el primer trimestre de 2008.
d) Fer constar, en qualsevol publicitat referida la seva adscripció al departament corresponent de la
Universitat Autònoma de Barcelona.
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7. Obligacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
a) Formalitzar el contracte laboral a temps complet, d’acord amb la normativa vigent, per un període
màxim de dos anys.
b) Proporcionar a l’investigador contractat el suport que calgui i facilitar-li els mitjans o equips que siguin
necessaris per al desenvolupament normal de la seva activitat, així com garantir-li els drets i les
prestacions que té el personal del centre de categoria igual o similar.
c) Vetllar pel règim d’incompatibilitats.
8. Incompatibilitats de la beca
8.1. La condició de becari d’aquest programa és incompatible amb vinculacions contractuals o estatutàries que
puguin restar exclusivitat a la dedicació a la recerca. En el supòsit d’incompatibilitat sobrevinguda, la universitat
procedirà a la rescissió del contracte.
8.2. Podran ser autoritzades 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 que tinguin caràcter esporàdic i no habitual. Aquestes percepcions no podran superar el 30% del import
anual íntegre de la beca. L’autorització correspon al vicerectorat d’investigació.
8.3. El gaudi de la beca i el desenvolupament del contracte corresponent no determina cap compromís per part
de la Universitat Autònoma de Barcelona en relació amb la posterior incorporació del becari a la plantilla de la
UAB.
9. Places ofertades
Per aquesta primera convocatòria, la relació de places d’investigador postdoctoral contractat ofertades
apareixen llistades a l’annex I, així com a l’adreça web http://www.uab.cat/bequesrecerca, on també es troba
una breu descripció del departament d’adscripció.
10. Termini i presentació de sol·licituds
10.1. El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació requerida
novembre de 2007.

serà del 8 d’octubre al 2 de

10.2. L’imprès de sol·licitud (Annex II d’aquesta convocatòria) està disponible a l’adreça web
http://www.uab.cat/bequesrecerca.
Cal emplenar completament els camps obligatoris de l’imprès de sol·licitud que s’ha de trametre en format
electrònic juntament amb els documents següents:
a) DNI o passaport
b) Curriculum vitae
d) Còpia del títol oficial de doctor
e) Un mínim de 2 cartes de referències
f) Una memòria breu que justifiqui la motivació i la idoneïtat del sol·licitant al perfil per la plaça sol·licitada.
11. Criteris d’avaluació i selecció
La selecció dels candidats será efectuada pels departaments implicats en la convocatoria d’acord amb els
següents criteris:
Experiència investigadora
Currículum vitae del sol·licitant
Benefici immediat en la carrera investigadora i acadèmica del candidat i en la recerca i
docència dels departaments implicats.
12. Òrgan competent per a la resolució
L’òrgan competent per a la resolució és la Comissió d’Investigació de la Universitat Autònoma de Barcelona,
prèvia consideració de les propostes de resolució trameses pels departaments implicats en la convocatòria.
13. Termini de la resolució
La data de resolució de les beques postdoctorals serà el 5 de desembre de 2007, en què es farà pública la
relació provisional dels candidats seleccionats i els de la llista de reserva. El 17 de desembre de 2007 es farà
pública la relació definitiva dels candidats seleccionats i els de la llista de reserva.
14. Publicitat de la resolució
Les resolucions provisional i definitiva, respectivament, es comunicaran a tots els sol·licitants de beca
mitjançant l’adreça electrònica que han indicat al full de sol·licitud. Així mateix, es publicaran al tauler d’anuncis
de l’Àrea d’Investigació i Desenvolupament, a l’edifici del Rectorat, i també es podran consultar a l’adreça:
http://www.uab.cat/bequesrecerca
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15. Acceptació de la beca
15.1. Una vegada feta pública la llista definitiva, els candidats que per l’ordre de prelació resultin seleccionats,
rebran la carta de notificació de concessió de la beca juntament amb el document d’acceptació.
15.2. El beneficiari ha de trametre, en el termini màxim de 10 dies naturals a partir de l’endemà de la
comunicació de l’atorgament de la beca, el document d’acceptació de la beca i de compromís del compliment
de totes les condicions generals que es deriven d’aquesta convocatòria.
15.3. Si els beneficiaris no han presentat el document d’acceptació en el termini assenyalat a l’apartat anterior
s’entendrà que hi renuncien.
16. Formalització del contracte
16.1. Per a la formalització del contracte el beneficiari haurà de presentar a l’Àrea de Gestió i Administració de
RRHH, amb una antelació mínima de 7 dies laborables abans de la data prevista d’incorporació, els següents
documents:
a) Una còpia del DNI o passaport acompanyat del NIE
c) Una fotocòpia compulsada de tota la documentació requerida a l’apartat X d’aquesta convocatòria.
d) Fotocòpia del número de Seguretat social. En el cas de no disposar d’aquest número, s’haurà de
demanar a qualsevol administració de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
e) Les dades bancàries.
f) Tres fotografies.
g) Pels estrangers no comunitaris, el permís de treball que permeti la seva contractació laboral
(international.welcome.point@uab.cat )
17. Interrupcions
17.1. Les suspensions per maternitat, adopció o acolliment preadoptiu o permanent de menors de sis anys,
seran pel mateix període que les que estan establertes legalment per a aquests casos.
17.2. D’acord amb la normativa vigent, el contracte es perllongarà per la mateixa durada en què hagi estat
suspès, pels motius expressats en l’apartat 17.1.
18. Substitucions
Les baixes que es produeixin per renúncia o altres causes entre personal investigador contractat es poden
cobrir, per la llista de reserva, si aquesta és produeix en el termini màxim de 3 mesos des de la incorporació del
primer investigador contractat.
El període transcorregut entre la data de la primera incorporació fins a la incorporació de la substitució és
irrecuperable.
19. Al·legacions
En el termini de deu dies naturals, a comptar de l’endemà de fer-se pública la relació provisional i definitiva dels
candidats seleccionats, les persones interessades poden presentar, a l’Àrea d’Investigació i Desenvolupament,
les al·legacions que considerin oportunes.
Contra les resolucions adoptades en resposta a les al·legacions esmentades, les persones interessades poden
interposar un recurs d’alçada davant el rector, en el termini màxim d’un mes.
D’acord amb el que preveu l’article 111 de la Llei 30/1992, de 26 de desembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, la interposició de recursos contra els acords i
resolucions dels òrgans competents no suspèn obligatòriament l’execució dels actes impugnats.
20. Protecció de dades
Les dades facilitades per les persones candidates s’incorporaran a un fitxer de la Universitat Autònoma de
Barcelona amb la finalitat de gestionar el procés de tramitació i atorgament de les beques convocades.
D’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, les persones interessades podran exercir, davant la Secretaria General de la Universitat Autònoma de
Barcelona, els dret d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades.
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ANNEX I. Relació de places d’investigador postdoctoral contractat
Prehistòria
Sociologia
Ciència Política i Dret Públic
Economia i Història Econòmica
Filosofia
Geografia
Bioquímica i Biologia Molecular
Ciència Animal i dels Aliments
Química
Genètica i Microbiologia
Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius
Física

Beques Postdoc 2007: Proposta de Calendari
Mes/Any

Dia/Període

Activitat

Setembre-07

17/9

Aprovació de la convocatòria per la Comissió d’Investigació

27/9

Aprovació pel Consell de Govern

28/9

Anunci publicitari

Octubre-07

del 1/10 al 5/10

Publicació de la convocatòria

Octubre-07
Novembre-07

del 8/10 al 2/11

Període de sol·licitud (clàusula 10 de convocatòria)

Novembre-07

Del 5/11 al 23/11

Valoració de les sol·licituds per part dels Departaments

del 26/11 al 30/11

Preparació de la documentació per la C.Investigació

5

Aprovació per la C. Investigació: relació provisional

del 8/12 al 16/12
17
Gener

Abril-08

Quadrimestre

Període d’al·legacions
Publicació de la llista definitiva
Incorporació dels becaris: 7 dies abans formalització del contracte

Línies bàsiques de l’anunci
La UAB convoca 12 becas-contracte postdoctorals
Breu descripció destacant el punt forts i característics de la UAB
La UAB convoca 12 beques-contracte per a una estada postdoctoral de 2 anys als departaments (indicar els
perfils que sabrem el dia 19).
Aquestes beques-contracte estan adreçades a totes aquelles persones que s’hagin doctorat després del dia 1
de juliol de 1998, tenen una retribució anual íntegra de 24.750€ i els candidats seleccionats hauran
d’incorporar-se a la UAB durant el primer quadrimestre de 2008.
La convocatòria, les seves bases i els formularis de sol·licitud seran publicats la primera setmana
d’octubre de 2007.

Acord 38/2007, de 27 de setembre, pel qual s'acorda aprovar el Conveni de cooperació i col·laboració
institucional de la UAB amb l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, i s'eleva al Consell Social.
Acord 39/2007, de 27 de setembre, pel qual s'acorda aprovar la proposta inicial dels programes oficials de
postgrau i títols de màsters per al curs 2008-09, i encarregar la Subcomissió de Postgrau de la Comissió d'Afers
Acadèmics que estudiï i aprovi les correccions i les adaptacions que consideri oportunes, i que presenti una
proposta definitiva al Consell Social.
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Acord 40/2007, de 27 de setembre, pel qual s'acorda aprovar la creació de títols propis de màsters i
diplomes de postgrau, que tot seguit es transcriu:
Master - Nova
creació
Denominació
Disseny
multimèdia
Tipografia
avançada

Curs acadèmic
2007-08
Centre
responsable
EU d'Informàtica
Tomàs Cerdà
Eina, Escola de
Disseny i Art

Diploma de
Postgrau Nova creació

Curs acadèmic
2007-08

Denominació

Centre
responsable

Direcció i gestió
d'empreses
vitivinícoles
Expert en
integració
paisatgística
Infermeria
nefrològica
Gestió superior
d'intermediació
immobiliària,
financera i
d'assegurances
Lideratge per a la
gestió política i
social
Gestió de les
confraries de
pesca

Col.laboradors

Col.laboradors

ECTS

Prev.
Ingressos

Ponent

Com. Afers
Acad.

Manel
Taboaoda

120

90.000,00 €

Joan Serra

18/09/2007

Enric Jardí

60

56.250,00 €

JM Català

18/09/2007

ECTS

Prev.
Ingressos

Ponent

Direcció

Direcció

Com. Afers
Acad.

EUEE de Manresa

Àlex Puig
Botey

30

37.800,00 €

C. Bevià

18/09/2007

Dep. Geografia

Francesc
Muñoz

30

28.000,00 €

M.D.Garcia

18/09/2007

EU Infermeria
Gimbernat

CS Parc Taulí

Pilar
Fernàndez

30

30.700,00 €

J. Torrºent

18/09/2007

Escola de
Postgrau

Finques Corral

Lluís Jovell

40

30.000,00 €

C. Bevià

18/09/2007

30

22.500,00

Judith Solé

18/09/2007

30

32.030,00 €

Judith Solé

18/09/2007

Escola de
Postgrau

EPSI

Escola Xavier Soto
Fundació Rafael
Tomás Peire
Campalans
Dep. Agricultura,
Alimentació i Acció Manuel
Ballbé
Rural de la
Generalitat

Màster - Canvi de títol
Director/s

nº de
crèdits

Com. Afers
Acad.

Títol proposat

Títol anterior

Centre responsable

Gestió sostenible
de destinacions i
productes turístics
Distribució
Comercial

Gestió i planificació
de destinacions
turístiques
MBA en màrqueting,
vendes i distribució

Escola de Postgrau i EU
de Turisme i Direcció
Hotelera

Alba Caballé

Escola de Postgrau

Lluís Jovell

MBA en Gestió
Hotelera

Alta Direcció de
Grups Hotelers

Escola de Postgrau i EU
de Turisme i Direcció
Hotelera

Títol proposat

Títol anterior

Centre responsable

Gestió sostenible
de destinacions i
productes turístics
Grafisme
informatiu i
documental
Marketing i
finances hoteleres

Gestió i planificació
de destinacions
turístiques

EU de Turisme i Direcció
Hotelera

Alba Caballé

20

18/09/2007

Infografia multimèdia

Dep. Comunicació de
Audiovisual i Publicitat

José Luis
Valero

18

18/09/2007

Alta direcció de grups
hotelers

EU de Turisme i Direcció
Hotelera

Víctor Giménez

20

18/09/2007

40

18/09/2007

80 ECTS

18/09/2007

Víctor Giménez

40

18/09/2007

Director/s

nº de
crèdits

Diploma de
Postgrau - Canvi
de títol
Com. Afers
Acad.
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Acord 41/2007, de 27 de setembre, pel qual s'acorda nomenar la senyora Montserrat Torrent i Serra
doctora honoris causa de la UAB.
Acord 42/2007, de 27 de setembre, pel qual s'acorda:
1. Ratificar l'aprovació del Reglament de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP), que tot seguit es
transcriu:
Reglament de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques
TÍTOL I. NATURALESA, COMPOSICIÓ, ESTRUCTURA I FUNCIONS
Article 1. Denominació i finalitat
L’Institut de Govern i Polítiques Públiques (a partir d’ara IGOP o Institut, indistintament) és un institut
universitari propi de la Universitat Autònoma de Barcelona (a partir d’ara UAB), dedicat a la recerca
universitària bàsica i aplicada —principalment en el camp del govern i les polítiques públiques— i, alhora, a la
formació, la promoció del debat i l’intercanvi de coneixements.
En la seva tasca de recerca i formació, i en la seva organització interna, l’IGOP pretén articular coneixement i
compromís; treball universitari rigorós en l’àmbit de les ciències socials, amb vocació de projecció acadèmica
europea i internacional, però treball arrelat també a la realitat social que l’envolta, de la qual se sent part, i dut
a terme des de perspectives i valors compromesos amb l’aprofundiment democràtic i la igualtat.
Article 2. Règim jurídic
L’IGOP, creat per l’Ordre 573/2006, de 14 de novembre, del Departament d’Educació i Universitats de la
Generalitat de Catalunya, es regeix per la legislació universitària vigent, pels Estatuts de la UAB i per aquest
reglament.
Article 3. Membres
1. Són membres de l’IGOP:
a) El personal acadèmic que hi adscriu la seva tasca de recerca.
b) El personal investigador contractat o becat per a fer-hi recerca.
c) L’estudiantat dels programes de doctorat propis.
d) El personal d’administració i serveis que hi estigui adscrit.
2. El personal acadèmic de la UAB que s’adscriu a l’Institut ho fa d’acord amb els criteris d’adscripció i complint
els requisits i els tràmits necessaris establerts per la normativa específica de la UAB.
Article 4. Funcions
1. Són funcions de l’IGOP:
a) Organitzar i desenvolupar recerca científica, especialment en les àrees que pertoquen al govern i les
polítiques públiques.
b) Organitzar i desenvolupar cursos especialitzats, de postgrau i programes de doctorat.
c) Fomentar la renovació científica i pedagògica dels seus membres.
d) Proporcionar assessorament intern i extern en l’àmbit de les seves competències.
e) Promoure i realitzar contractes, en l’àmbit de la recerca, amb persones físiques, entitats públiques o
privades, nacionals o estrangeres, d’acord amb la legislació vigent, els Estatuts de la UAB i les normes que els
desenvolupin.
f) Participar en els processos d’avaluació de la qualitat institucional i promoure la millora de la qualitat de les
seves activitats.
g) Exercir totes les altres funcions que els Estatuts o els reglaments de la UAB li atribueixin.
Article 5. Línies de treball
1. L’IGOP porta a terme les seves activitats mitjançant el desplegament de dues línies de treball connectades
entre si:
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a) Recerca: desenvolupament de projectes de recerca acadèmica, tant bàsica com aplicada, sobre les
polítiques públiques, la millora de la gestió pública, la participació ciutadana i l’aprofundiment democràtic. La
recerca s’organitza mitjançant àrees de treball estructurades.
b) Formació: desenvolupament de programes formatius de tercer cicle, així com altres activitats formatives i
de recerca vinculades al territori.
2. Els òrgans de govern de l’Institut, d’acord amb les competències que els són atribuïdes, poden designar una
persona coordinadora de recerca i una persona coordinadora de formació, així com altres figures de coordinació
quan ho considerin oportú.
TÍTOL II. ÒRGANS DE GOVERN
Article 6. Òrgans de govern
Són òrgans de govern de l’IGOP:
a) El Consell d’Institut.
b) El director o directora.
CAPÍTOL PRIMER. EL CONSELL D’INSTITUT
Article 7. Naturalesa i funcions
1. El Consell d’Institut, presidit pel seu director o directora, és l’òrgan col·legiat de govern de l’IGOP.
2. Són competències del Ple del Consell d’Institut:
a) Aprovar el reglament de l’Institut.
b) Elegir i revocar el director o directora.
c) Aprovar el Pla anual d’activitats.
d) Aprovar la relació i la distribució de la despesa, així com la seva execució.
e) Aprovar, si escau, la memòria anual que presenti el director o directora.
f) Valorar i aprovar, si escau, la creació de noves comissions de treball amb caràcter temporal, la seva
composició i les seves funcions.
g) Assumir qualsevol altra competència que li atribueixin els Estatuts de la UAB i la resta de normes
aplicables.
Article 8. Composició
Tots els membres de l’IGOP són membres del Consell d’Institut.
Article 9. Funcionament
1. El Consell d’Institut actua en el Ple i en les comissions. Com a mínim, el Consell disposa de les comissions
permanents següents:
a) Junta Permanent.
b) Comissió de Recerca i Formació Permanent.
c) Comissió de Docència.
d) Comissió d’Organització Interna i Administració.
Es podrà valorar si es constitueixen altres comissions de treball.
2. Les reunions del Consell d’Institut, en les seves diverses modalitats de sessió, poden ser ordinàries o
extraordinàries i no poden tenir lloc durant el període universitari de vacances.
3. Per tal que la constitució de qualsevol sessió del Consell d’Institut sigui vàlida, és necessària la presència,
almenys, del director o directora i del secretari o secretària, o de qui els substitueixi, i de la meitat dels seus
membres en primera convocatòria o bé, com a mínim, d’un 30% dels seus membres en segona convocatòria.
4. El Consell d’Institut es reuneix en sessió ordinària plenària com a mínim un cop a l’any i, en sessió
extraordinària, quan la convoca el seu director o directora, o a sol·licitud d’un terç dels seus membres. Les
diverses comissions permanents es reuneixen com a mínim cada dos mesos en sessió ordinària i, en sessió
extraordinària, a sol·licitud d’un terç dels seus membres. Les sessions de Junta Permanent tenen lloc, com a
mínim, un cop al mes en sessió ordinària o, a sol·licitud d’un terç dels seus membres, en sessió extraordinària.
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5. La petició de convocatòria de sessió plenària a instància d’un terç dels membres del Consell d’Institut ha de
fer-se mitjançant un escrit signat per tots els sol·licitants, dirigit al director o directora. L’escrit ha de contenir
una justificació de la petició i la indicació dels assumptes que es proposen per a l’ordre del dia. El director o
directora ha de procedir a convocar la sessió en un termini màxim de deu dies. La petició de convocatòria de
Junta Permanent o de qualsevol altra comissió a instància d’un terç dels seus membres ha de fer-se mitjançant
un escrit signat per tots els sol·licitants, dirigit al secretari o secretària. L’escrit ha de contenir una justificació
de la petició i la indicació dels assumptes que es proposen per a l’ordre del dia. El secretari o secretària, per
indicació del president de la Junta o de la comissió, ha de procedir a convocar la sessió en un termini màxim de
deu dies.
Article 10. Composició i competències de les diferents comissions permanents del Consell d’Institut
1. La composició de les comissions del Consell d’Institut és la següent:
a) La Junta Permanent està formada pel director o directora, per la persona coordinadora de formació, per la
persona coordinadora de recerca i 2 representants de cada un dels grups següents: personal acadèmic de
direcció de recerca, personal investigador vinculat a projectes i personal investigador en formació predoctoral
(FI, FPU, FPI i altres figures assimilables), tots 6 escollits pel Consell d’Institut.
b) La Comissió de Recerca i Formació Permanent està formada per totes les persones coordinadores de les
àrees de treball, la persona coordinadora de recerca, un membre de la Junta Permanent (necessàriament un
dels 6 que són escollits pel Consell d’Institut) i entre 2 i 5 persones més, escollides pel Consell d’Institut.
c) La Comissió de Docència està formada per tots els responsables dels programes de doctorat, màster i
postgrau, la persona coordinadora de formació, un membre de la Junta Permanent (necessàriament un dels 6
que són escollits pel Consell d’Institut) i entre 2 i 5 persones més, escollides pel Consell d’Institut.
d) La Comissió d’Organització Interna i Administració està formada per la persona coordinadora de recerca, la
persona coordinadora de formació, un membre de la Junta Permanent (necessàriament un dels 6 que són
escollits pel Consell d’Institut) i entre 3 i 6 persones més, escollides pel Consell d’Institut.
e) En cada una de les comissions esmentades als punts b) c) i d) hi ha d’haver, com a mínim, un
representant del personal acadèmic de direcció de recerca, un representant del personal investigador vinculat
a projectes i un representant del personal investigador en formació predoctoral (FI, FPU, FPI i altres figures
assimilables). A la Comissió d’Organització Interna i Administració hi ha d’haver, a més, com a mínim un
representant del personal d’administració i serveis (PAS).
2. Són competències delegades pel Consell d’Institut a la Junta Permanent:
a) Establir l’organització acadèmica i de serveis de l’Institut.
b) Convocar les eleccions per a escollir la direcció.
c) Elaborar el Pla anual d’activitats, juntament amb les altres comissions permanents.
d) Vetllar per la qualitat de les activitats que dugui a terme l’Institut.
e) Promoure la formalització de contractes amb entitats públiques o privades per a dur a terme treballs
científics, tècnics o artístics.
f) Elaborar la proposta de pressupost i de dotacions de personal de l’Institut, perquè sigui aprovada i
incorporada al projecte de pressupost general de la UAB pel seu consell de govern.
g) Proposar la contractació de personal per a efectuar treballs temporals o específics vinculats a la recerca.
h) Aprovar l’organització d’activitats de formació permanent, cursos d’especialització o de divulgació,
seminaris, cicles de conferències i altres activitats similars, dins de les seves línies d’investigació.
i) Aprovar les activitats de recerca.
j) Establir el procediment per a contractar personal propi de l’Institut.
3. Són competències delegades pel Consell d’Institut a la Comissió de Recerca i Formació Permanent:
a) Elaborar el Pla anual d’activitats, juntament amb les altres comissions permanents.
b) Proposar i coordinar les activitats de recerca.
c) Vetllar per la qualitat de la investigació que dugui a terme l’Institut.
d) Vetllar per la formació permanent dels membres de l’Institut i proposar i coordinar l’organització
d’activitats en aquesta línia.
4. Són competències delegades pel Consell d’Institut a la Comissió de Docència:
a) Elaborar el Pla anual d’activitats, juntament amb les altres comissions permanents.
b) Programar i coordinar la docència de doctorat i de formació continuada.
c) Proposar i coordinar l’organització de cursos d’especialització o de divulgació, seminaris, cicles de
conferències i altres activitats similars, d’acord amb les línies d’investigació de l’Institut.
d) Vetllar per la qualitat de la docència i de les altres activitats formatives o de divulgació que ofereixi
l’Institut.
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5. Són competències delegades pel Consell d’Institut a la Comissió d’Organització Interna i Administració:
a) Elaborar el Reglament de l’Institut i proposar-ne les modificacions que calguin.
b) Elaborar el Pla anual d’activitats, juntament amb les altres comissions permanents.
c) Elaborar la proposta d’organització de la informació i la comunicació internes.
d) Vetllar per la suficiència i la qualitat dels instruments de comunicació i divulgació de l’activitat de l’Institut.
e) Vetllar per l’adequació del sistema de contractacions del personal de l’Institut a la normativa i els convenis
establerts per la UAB.
f) Fer el seguiment dels acords interns de planificació de l’Institut amb la UAB, així com d’altres acords que
puguin establir-se.
6. La durada del mandat dels representants serà de dos anys i en l’elecció es preveurà, en tots els casos, un
suplent, que actuarà en cas de baixa d’un representant.
Article 11. Adopció d’acords
1. Al Consell d’Institut i a les comissions, els acords poden adoptar-se per assentiment, o per votació ordinària
o secreta, d’acord amb les regles següents:
a) Es consideren aprovades per assentiment les propostes que no suscitin cap oposició.
b) En altre cas es fa una votació ordinària, a mà alçada i seguint aquest odre: en primer lloc voten els qui
aproven la proposta, a continuació els qui la desaproven i, finalment, els qui s’abstenen.
c) La votació ha de ser secreta en tots els assumptes referits a persones, si així ho decideixi el director o
directora, o a sol·licitud del 20% dels presents. En tot cas ha de ser secreta l’elecció del director o directora.
d) Per tal de poder adoptar vàlidament un acord, hi han de ser presents, almenys, el 30% de membres del
Consell, a més del director o directora i el secretari o secretària, o les persones que els substitueixin.
2. En cas de votació, els acords s’adopten per majoria simple, sense perjudici dels acords que, segons
previsions específiques, hagin d’adoptar-se per majoria qualificada.
CAPÍTOL SEGON. EL DIRECTOR O DIRECTORA DE L’IGOP
Article 12. Naturalesa i funcions
El director o directora de l’IGOP exerceix les funcions de direcció i gestió ordinària d’aquest i en té la
representació.
Article 13. Elegibilitat i òrgan d’elecció
1. Segons l’article 116 dels Estatuts de la UAB, el director o directora és elegit pel Consell d’Institut entre el seu
personal acadèmic doctor i nomenat pel rector o rectora.
2. Per a ésser director o directora de l’IGOP cal tenir un mínim d’un any d’antiguitat a l’Institut i un mínim dos
anys d’antiguitat a la UAB, així com figurar inscrit en el cens electoral. Durant el mandat, el director o directora
adscriu el 100% de la seva recerca a l’Institut.
3. És causa d’incompatibilitat, a més d’inelegibilitat, ocupar simultàniament un altre càrrec unipersonal de
govern.
Article 14. Elecció
1 La convocatòria d’eleccions de director o directora correspon a la Junta Permanent del Consell d’Institut i s’ha
de fer almenys 30 dies abans que expiri el mandat. La convocatòria ha d’anar acompanyada del calendari
electoral i ha de respectar les fases del procés electoral, llevat de la publicació i la difusió del cens, i els terminis
que s’estableixen en el títol I del Reglament electoral de la UAB.
2. El Consell d’Institut ha de reunir-se en sessió plenària extraordinària per a elegir el director o directora, i
aquest ha de ser l’únic punt de l’ordre del dia.
3. Cada membre del Consell disposa d’un sol vot, que s’ha d’exercir presencialment. L’exercici del vot és
indelegable i no es pot efectuar anticipadament.
4. Les paperetes de vot per a elegir el director o directora han de ser de vot a candidat o candidata, o bé de vot
en blanc.

_____________________________________________________
10

BOUAB Núm. 44

Setembre del 2007

5. En el supòsit que hi hagi diverses candidatures, es proclama director o directora la persona candidata que
obté la majoria absoluta. En cas que cap persona candidata no obtingui la majoria absoluta, es procedeix a una
segona votació entre les dues persones més votats. En la segona votació es proclama director o directora la
persona candidata que obté la majoria simple de vots.
6. En el supòsit que hi hagi una sola candidatura, únicament s’ha de fer una votació i es proclama director o
directora la persona candidata si obté, almenys, la majoria simple de vots.
Article 15. Durada del mandat i substitució
1. El mandat del director o directora de l’IGOP és de tres anys i és renovable per un sol període consecutiu.
2. En cas d’absència o malaltia, el director o directora és substituït pel membre de l’Institut que designi. La
situació d’absència s’ha de comunicar al Consell d’Institut quan la substitució sigui per a períodes llargs, i en
cap cas es pot perllongar més enllà de sis mesos consecutius.
Article 16. Cessament
La revocació del director o directora de l’IGOP pot ser proposada per un terç dels membres del Consell de
d’Institut. La presentació de la proposta obliga el Consell d’Institut a reunir-se en sessió plenària en un termini
màxim de deu dies. Després del debat es fa la votació de la proposta, que resulta reeixida si obté el vot
favorable de dos terços de la totalitat de membres del Consell d’Institut.
Article 17. Competències
Són competències del director o directora de l’IGOP:
a) Representar l’Institut.
b) Dirigir, coordinar i supervisar les activitats de l’Institut.
c) Convocar i presidir el Consell d’Institut i executar-ne els acords.
d) Presentar al Consell d’Institut la memòria anual d’activitats.
e) Administrar les partides pressupostàries.
f) Dirigir els serveis de l’Institut i assignar-los els mitjans necessaris per a funcionar.
g) Supervisar les tasques del personal d’administració i serveis adscrit a l’Institut.
h) Proposar al rector o rectora el nomenament i el cessament dels càrrecs del seu equip.
i) Vetllar pel compliment de les disposicions aplicables a l’Institut.
j) Vetllar perquè els membres de l’Institut compleixin els seus deures i els siguin respectats els seus drets,
d’acord amb les normes específiques que els regulin.
k) Assumir qualsevol altra competència que puguin atribuir-li les lleis o els Estatuts de la UAB i, en particular,
aquelles lleis que en l’àmbit de l’Institut no hagin estat expressament atribuïdes a altres òrgans.
Article 18. Equip de direcció
1. L’equip de direcció de l’IGOP està format, com a mínim, pels responsables de recerca, formació i gestió de
l’Institut.
2. Els membres de l’equip de direcció són proposats pel director o directora i ratificats pel Consell d’Institut en
sessió plenària.
Article 19. El secretari o secretària
El secretari o secretària, que ho és també del Consell d’Institut en totes les seves sessions, és la persona
fedatària dels actes o acords que s’hi produeixin i, com a tal, aixeca acta de les sessions i en custodia la
documentació.
TÍTOL III. LA REFORMA DEL REGLAMENT
Article 20. Modificació del reglament
1. El reglament de l’IGOP pot ser modificat per iniciativa del director o directora, de la Comissió d’Organització
Interna i Administració o bé d’un terç dels membres del Consell d’Institut.
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2. En cas que la iniciativa vingui dels membres del Consell d’Institut o de la Comissió d’Organització Interna i
Administració, aquests han d’adreçar una proposta per escrit al director o directora, acompanyada d’una
memòria raonada, una referència a l’articulat que és objecte de reforma i el nou text proposat.
3. El director o directora fa pública la proposta, i habilita un període d’un mes per a presentar esmenes per
escrit a la iniciativa de la reforma i convoca el Consell d’Institut en sessió plenària en un termini màxim de dos
mesos des de la presentació de la proposta, perquè es discuteixi i s’aprovi, si escau.
4. En tot cas, la reforma ha de ser ratificada posteriorment pel Consell de Govern de la UAB.
Disposició addicional
Als efectes d’aquest reglament, s’entén que hi ha majoria simple quan els vots emesos en un sentit superen els
emesos en qualsevol altre, sense comptar les abstencions, els vots en blanc i els nuls. S’entén que hi ha
majoria absoluta quan s’expressa en el mateix sentit el primer nombre enter de vots que segueix el nombre
resultant de dividir per dos el total dels electors o dels membres de ple dret d’un òrgan. Aquestes regles són
també d’aplicació quan es procedeix a l’elecció de persones.
Disposició transitòria primera
En el termini màxim d’un any a partir de l’aprovació i l’entrada en vigor d’aquest reglament, mitjançant sessió
de la Junta Permanent, s’ha d’elaborar una proposta de política de personal propi de l’IGOP.
Disposició transitòria segona
En el termini màxim d’un any a partir de l’aprovació i l’entrada en vigor d’aquest reglament, mitjançant sessió
de la Junta Permanent, s’ha d’elaborar una proposta d’organització acadèmica i de serveis de l’IGOP.
2. Ratificar la modificació del Reglament del Departament d'Història Moderna i Contemporània, que amb les
modificacions introduïdes queda redactat de la manera següent:
Reglament del Departament d'Història Moderna i Contemporània
TÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS, COMPOSICIÓ I FUNCIONS
Article 1. Del Departament d’Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma de
Barcelona
1. El Departament d’Història Moderna i Contemporània de la UAB es va crear per acord de la Junta de Govern
del dia 27 de setembre de 1985, i es regeix per aquest reglament, pels Estatuts de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), i per la legislació i les reglamentacions vigents que li són aplicables.
2. El Departament s’adscriu a la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, tot i que exerceix docència en d’altres
centres de la mateixa universitat.
3. El Departament està constituït per les àrees de coneixement d’Història Moderna i d’Història Contemporània, i
pot crear amb finalitats operatives unitats de docència i unitats de professorat.
4. El Departament té com a finalitat organitzar, promoure i coordinar la docència i la recerca en les seves àrees
de coneixement.
5. El Departament compta amb grups de recerca institucionalitzats els quals rebran del Departament ajut
econòmic i suport per a desenvolupar les seves activitats –publicacions, congressos, cicles de conferències,
etc.– sempre que siguin reconeguts per la UAB, d’acord amb la normativa vigent. De manera homòloga i
proporcionada, també rebran ajuda i suport les persones individuals adscrites al Departament.
Article 2. Dels membres del Departament
Són membres del Departament:
a) el personal acadèmic i el personal investigador en formació amb tasques de docència de les àrees de
coneixement d’Història Moderna i d’Història Contemporània
b) el personal d’administració i serveis adscrit
c) els becaris de col·laboració i els estudiants matriculats en els programes de doctorat i en els cursos
d’especialització del Departament
e) els estudiants de la menció d’Història Moderna i Contemporània;
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f)

els estudiants de primer i segon cicles de la llicenciatura d’Història –especialitats Història Moderna i
Contemporània, i Història de Catalunya–
g) els altres estudiants que tinguin com a mínim un 50% dels seus crèdits matriculats en assignatures
impartides pel professorat del Departament.
Article 3. De les funcions del Departament
Són funcions del Departament, d’acord amb l’article 22 dels Estatuts de la UAB:
a) Coordinar i impartir els ensenyaments de les àrees de coneixement d’Història Moderna i Història
Contemporània, d’acord amb els plans d’estudis i la programació docent dels diversos centres
d’ensenyament de la UAB.
b) Assignar al personal acadèmic amb obligacions docents la docència en cada matèria de la seva
competència.
c) Impulsar les activitats i les iniciatives docents i investigadores del personal acadèmic del Departament.
d) Fomentar la creació de grups d’investigació i promoure la realització de projectes d’investigació.
e) Organitzar i desenvolupar cursos especialitzats i programes de doctorat, i fomentar l’elaboració de tesis
doctorals.
f) Fomentar la renovació científica i pedagògica dels membres del Departament.
g) Fomentar
la
realització
de
programes
d’ensenyament
i
d’investigació
interdisciplinars,
interdepartamentals i interuniversitaris
h) Promoure la formalització de contractes i subscriure’n, en l’àmbit de la recerca, amb persones físiques i
entitats públiques o privades, nacionals, estatals o estrangeres, d’acord amb la legislació vigent, els
estatuts de la UAB i la normativa que els desenvolupi.
i) Participar en els processos d’avaluació de la qualitat de la docència, la recerca i la gestió.
j) Proposar modificacions raonades de la relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis
del Departament, en els termes previstos en el títol III dels Estatuts de la UAB.
k) Servir de canal d’informació, de representació i de participació dels membres del Departament en el
govern de la Universitat i en la relació de la Universitat amb la societat.
l) Gestionar la seva dotació pressupostària i els mitjans personals i materials que tingui assignats.
m) Exercir qualsevulla altra funció que els Estatuts i el reglaments de la UAB, o alguna altra norma, li
atribueixin.
TÍTOL SEGON. DELS ÒRGANS DEL DEPARTAMENT
Article 4. Els òrgans del Departament
1. Són òrgans de govern del Departament:
a) el Consell de Departament
b) el director i el seu equip.
2. El Departament també compta amb els òrgans següents:
a) els consells d’unitat
b) les comissions.
CAPÍTOL PRIMER. EL CONSELL DE DEPARTAMENT
Article 5. Naturalesa i composició del Consell de Departament
1. El Consell de Departament és l’òrgan col·legiat superior de govern del Departament. És presidit pel director
del Departament.
2.

Són membres del Consell de Departament: tot el personal acadèmic, tant funcionari com contractat; tots
els ajudants; tots els becaris de col·laboració, i tot el personal d’administració i serveis adscrit. Igualment
en forma part una representació dels estudiants del Departament, en un nombre equivalent al 30% de la
suma total dels membres corresponents als grups esmentats. La representació dels alumnes ha de garantir
la presència de tots els cicles, totes les unitats docents i els diferents grups d’estudis per raó d’horari.

3.

L’elecció dels representants dels estudiants s’ha de fer d’acord amb el que disposa el títol I del Reglament
electoral de la UAB vigent. Tenen dret de vot tots els alumnes adscrits al Departament, tret dels alumnes
que siguin alhora becaris. L’elecció s’efectuarà a l’inici de cada curs i no més tard del 30 de novembre. Els
representants electes ho continuaran sent fins que siguin renovats mitjançant elecció.

Article 6. Competències del Consell de Departament
1. Són competències del Consell de Departament:
a) Elaborar i aprovar el Reglament del Departament.
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b) Convocar les eleccions a director.
c) Elegir i revocar el director del Departament.
d) Elegir els membres de les comissions i els altres representants del Departament a les diverses
instàncies universitàries.
e) Debatre i aprovar la relació de les despeses i executar-ne la distribució.
f) Debatre i aprovar la memòria anual de les activitats del Departament.
g) Elaborar els informes que siguin de la seva competència.
h) Programar i coordinar la tasca docent del Departament, i proposar els programes de doctorat i de
formació continuada.
i) Formular a les juntes de facultat o escola els suggeriments que consideri oportuns en relació amb
l’organització de la docència i els plans d’estudi.
j) Instar la creació d’instituts universitaris d’investigació i d’altres centres i grups de recerca.
k) Organitzar cursos d’especialització o de divulgació, seminaris, cicles de conferències i congressos, dins
de les àrees de coneixement d’Història Moderna i d’Història Contemporània, i fomentar la coordinació
d’aquestes activitats amb altres departaments i universitats.
l) Promoure la formalització de contractes i convenis amb entitats públiques o privades per a realitzar
treballs científics, tècnics, divulgatius o artístics.
m) Proposar la convocatòria de places de professorat dels cossos docents universitaris, de professorat
contractat i d’ajudants.
n) Proposar els membres de les comissions de selecció de personal docent i investigador, funcionari o
contractat, que hagin de ser designats.
o) Proposar la contractació de professorat emèrit i visitant.
p) Proposar la contractació de personal, a l’efecte de recerca o de transferència de coneixement, per a
efectuar treballs temporals o específics.
q) Crear les comissions que cregui oportunes.
r) Assumir qualsevulla altra competència que li atribueixin les lleis, les reglamentacions i les normes
aplicables.
2. A excepció de les competències dels apartats a i b, l’exercici d’aquestes funcions és delegable.
Article 7. Funcionament del Consell de Departament
1. El Consell de Departament s’ha de reunir en sessió ordinària, com, a mínim, tres vegades cada curs
acadèmic. Les reunions no poden tenir lloc durant els períodes de vacances.
2.

Es podran convocar reunions extraordinàries a petició del director, de l’equip directiu o d’un terç dels
membres del consell.

3.

La petició de sessió extraordinària s’ha d’adreçar per escrit al director i ha d’estar signada per tots els
sol·licitants. En l’escrit s’ha d’indicar el motiu de la petició i els assumptes que cal incorporar a l’ordre del
dia de la sessió del consell. El director ha de procedir a convocar el Consell en els deu dies següents a la
petició.

4.

Perquè la constitució del Consell sigui vàlida en primera instància, han de ser-hi presents el director i el
secretari –o qui els substitueixin de l’equip directiu– i la meitat dels seus membres. En segona
convocatòria, mitja hora més tard, caldrà igualment la presència del director i del secretari –o qui els
substitueixin– i com a mínim el 30% dels seus membres.

Article 8. De l’adopció d’acords en el Consell de Departament
1. Els acords poden adoptar-se per assentiment o per votació ordinària o secreta, d’acord amb les normes
següents:
a) Es consideren aprovades per assentiment les propostes que no suscitin cap oposició.
b) Altrament, s’ha de dur a terme una votació ordinària a mà alçada: en primer lloc, els qui aprovin la
proposta; a continuació, els qui la desaprovin i, finalment, els qui s’abstinguin,
c) La votació ha de ser secreta en tots els assumptes referents a persones, quan així ho decideixi el
director o a sol·licitud d’algun dels membres presents.
d) Per poder adoptar vàlidament un acord han de ser-hi presents almenys el 30% dels membres del
Consell, a més del director i el secretari –o les persones que els substitueixin.
2.

Els acords, en cas de votació, s’adopten per majoria simple dels presents, sense perjudici dels acords que
segons previsions específiques hagin de ser aprovats per majoria qualificada.
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CAPÍTOL SEGON. LA DIRECCIÓ DEL DEPARTAMENT
Article 9. Funcions de la directora o el director
1. El director representa el Departament i exerceix les funcions de direcció i gestió ordinària.
2.

El director és assistit en les seves funcions pels altres membres de la seva candidatura, que formen l’equip
directiu. Aquest equip és convocat quan ho disposa director.

Article 10. L’elecció de la directora o el director
1. El director del Departament és elegit, juntament amb l’equip directiu de la candidatura que encapçala, pel
Consell de Departament –i nomenat pel rector– entre el professorat doctor que pertanyi als cossos docents
universitaris.
2.

La convocatòria d’elecció del director s’ha de fer almenys trenta dies abans que expiri el mandat anterior i
ha d’anar acompanyada del calendari electoral.

3.

Poden optar al càrrec de director els professors doctors que pertanyin als cossos docents universitaris. En el
cas que s’hi presentin diferents candidatures, es proclamarà director el candidat que hagi obtingut la
majoria absoluta dels vots. En el cas que cap candidat no obtingués la majoria absoluta, s’hauria d’efectuar
una segona votació entre els candidats que hagin obtingut més vots. Aleshores es proclamarà director el
candidat que obtingui la majoria simple. En el cas que s’hi presenti un únic candidat, n’hi haurà prou amb la
majoria simple en la primera votació per a proclamar-lo director.

4.

Cada membre del Consell disposa d’un sol vot, que s’ha d’exercir personalment i presencialment.

Article 11. Durada del mandat de la direcció
1. El mandat de la direcció té una durada de tres anys i és renovable per un sol període consecutiu.
2.

El cessament de la direcció es produeix per finalització del mandat, per dimissió o per revocació.

3.

El Consell pot revocar, per majoria absoluta dels membres presents en la reunió convocada amb aquesta
finalitat, la direcció del Departament.

4.

En cas d’absència o malaltia, el secretari assumirà les funcions del director. La substitució no pot ser per un
període superior a sis mesos.

Article 12. Competències de la direcció
Són competències del director del Departament:
1. Representar el Departament.
2. Dirigir, coordinar i supervisar l’activitat del Departament.
3. Convocar i presidir el Consell de Departament i executar-ne els acords.
4. Administrar les partides pressupostàries.
5. Supervisar les tasques del personal d’administració i serveis adscrit.
6. Proposar al rector el nomenament i el cessament dels càrrecs del seu equip.
7. Vetllar perquè es compleixin les disposicions aplicables al Departament.
8. Vetllar perquè els membres del Departament compleixin els deures que els exigeixen les normes que
regulen els corresponents règims específics.
9. Vetllar perquè els membres del Departament puguin exercir sense traves els seus drets com a
membres de la comunitat universitària.
10. Assumir qualsevulla altra competència que pugui atribuir-li l’ordenament jurídic, en particular les que
en l’àmbit departamental no hagin estat atribuïdes a altres òrgans.
Article 13. L’equip directiu
1. L’equip de direcció, que assisteix el director en les seves funcions, està constituït, com a mínim, per un
responsable d’estudis i de professorat, un responsable de gestió econòmica i un secretari.
2.

El secretari del Departament ho és també del Consell. És la persona fedatària dels actes i acords del
Departament i del Consell, estén acta de les reunions del Consell i custodia la documentació del
Departament.
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CAPÍTOL TERCER. LES UNITATS
Article 14. De l’organització de les unitats
1. El Departament s’organitza en dues unitats, que es corresponen amb les àrees de coneixement que
l’integren, és a dir, Història Moderna i Història Contemporània.
2.

El personal acadèmic i el personal investigador en formació s’ha d’adscriure, exclusivament, a una unitat.

Article 15. Els òrgans de les unitats
1. Són òrgans de cada unitat:
a) el Consell d’Unitat
b) el coordinador d’unitat.
2.

El Consell d’Unitat és l’òrgan màxim de representació de la unitat. Està constituït per tot el personal
acadèmic i tot el personal investigador adscrit a la unitat.

3.

Les funcions que corresponen al Consell d’Unitat són:
a) Elaborar i transmetre al Consell de Departament o al seu representant una proposta de pla docent
relativa a les assignatures que tingui assignades la unitat.
b) Proposar al Consell de Departament o al seu representant els perfils de les places de professorat
funcionari i contractat que surtin a concurs en l’àrea de coneixement corresponent, i també els
membres de les comissions que hauran de resoldre’ls que hagi de nomenar el Departament.
c) Proposar al Consell de Departament les places de professorat necessàries per a l’àrea de
coneixement corresponent.
d) Proposar els programes d’actuació del Departament en els àmbits respectius, especialment en
relació amb la docència en els diversos cicles i amb la recerca.
e) Gestionar els recursos assignats del pressupost intern del Departament, en el benentès que caldrà
respectar la normativa pertinent de la UAB.
f) Elegir el coordinador de la unitat.

4.

La persona coordinadora de la unitat és elegida pel Consell d’Unitat en votació secreta i per majoria simple,
per a un període de tres anys, renovable per un sol període consecutiu. Té encomanada la funció de
coordinar la unitat i n’és la representant davant del Departament i dels seus òrgans.

5.

El Consell d’Unitat elaborarà unes normes de funcionament. Aquestes hauran de ser aprovades pel Consell
de Departament, i, en darrera instància, pel Consell de Govern de la UAB, si escau.

CAPÍTOL QUART. LES COMISSIONS DEL DEPARTAMENT
Article 16. Naturalesa i funcions de les comissions
1) El Departament compta, si més no, amb tres comissions estables, encarregades dels estudis, el professorat
i els estudiants; de la recerca, i de la gestió econòmica.
2) El Consell de Departament podrà crear, si ho creu necessari, altres comissions, amb caràcter puntual o
estable, o desdoblar les esmentades a l’article anterior.
3) Les comissions estan facultades per entendre, debatre i decidir els temes de la seva pròpia competència;
els acords que prenguin s’hauran d’elevar al Consell de Departament.
4) Són funcions de les comissions:
a) Elaborar els programes d’actuació del Departament en els àmbits respectius, especialment en relació
amb la docència en els diversos cicles i amb la recerca.
b) Elaborar el projecte de pressupost departamental i sotmetre’l al Consell de Departament.
5) Les comissions han de redactar l’acta de les seves reunions.
6) Les comissions han d’informar periòdicament de la seva activitat a l’equip de deganat i al Consell de
Departament.
7) Les comissions han d’assegurar la difusió a tots els membres del Departament d’un resum escrit dels temes
tractats i dels acords presos.
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8) Cada comissió, si escau, pot convocar ocasionalment sessions obertes.
Article 17. Procediment d’elecció dels membres de les comissions
1. Els membres del personal acadèmic de cada una de les comissions estables, amb un mínim de quatre, són
elegits pel personal acadèmic membre del Consell de Departament per a un període de tres anys, procurant
que hi siguin presents representants de les diverses àrees i unitats que integren el Departament.
2.

L’elecció de les persones esmentades a l’apartat anterior serà secreta. Hom votarà un màxim del 80% dels
llocs a cobrir, a fi d’assegurar la representació de les minories. Per a ser escollit caldrà haver obtingut com
a mínim el 15% dels vots emesos.

3.

La representació de l'alumnat i el personal investigador en formació a les comissions oscil·la, per a
cadascun dels col·lectius esmentats, entre una persona, com a mínim, i dues, com a màxim, segons el
caràcter d’aquestes. Cada col·lectiu escull els seus representants per a les comissions. En el cas del
personal investigador en formació, es vetlla perquè hi hagi un representant dels que es troben en l'etapa de
becari (1r i/o 2n any, segons les convocatòries) i un altre dels que es troben en la situació de contractats
laborals. Tant pel que fa als estudiants com al personal investigador en formació, si algun dels seus
representants es desvincula de la UAB, és substituït pel candidat suplent que hagi obtingut més vots a
l'elecció corresponent.

4.

El personal d'administració i de serveis adscrits té un representant a la Comissió de Gestió Econòmica, i un
altre a la Comissió de Recerca; aquests representants són escollits pels membres del personal
d'administració i de serveis adscrits.

TÍTOL TERCER. L’APROVACIÓ I LA REFORMA DEL REGLAMENT
Article 18. L’aprovació del Reglament
Per a aprovar aquest reglament caldrà la majoria absoluta dels vots dels membres presents del Consell de
Departament, i el Consell de Govern de la UAB l’haurà de ratificar.
Article 19. El procediment de reforma
1. La iniciativa de reforma del Reglament correspon:
a) al director del Departament
b) al 30% dels membres del consell de Departament.
2. Per a aprovar la reforma del Reglament caldrà la majoria absoluta dels vots dels membres presents del
Consell de Departament, i el Consell de Govern haurà de ratificar-la.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
Amb l’aprovació d’aquest reglament, el Departament s’estructura en dues unitats: la Unitat d’Història Moderna i
la Unitat d’Història Contemporània. La Unitat d’Història Contemporània funcionarà en el marc dels òrgans
generals del Departament fins que decideixi constituir els seus propis òrgans de representació.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA
A l’efecte d’aquest reglament, s’entén que hi ha majoria simple quan els vots emesos en un sentit superen els
emesos en qualsevol altre, sense comptar-hi les abstencions, els vots en blanc i els nuls. S’entén que hi ha
majoria absoluta quan s’expressa en el mateix sentit el primer nombre enter de vots que segueix el nombre
resultant de dividir per dos el total dels electors o dels membres de ple dret d’un òrgan. Aquestes regles són
també d’aplicació quan es procedeixi a l’elecció de persones.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà de ser aprovat pel Consell de Govern de la UAB.
Acord 43/2007, de 27 de setembre, pel qual s'acorda autoritzar la cessió d'ús d'un terreny al Departament
d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural per a la instal·lació d'un hivernacle de 20m de llarg per 12m d'ample per
5,30m d'alçada, aproximadament, per a realitzar un assaig experimental en col·laboració amb el Servei de
Granges i Camps Experimentals de la UAB per un termini de cinc anys, i s'eleva al Consell Social.
Acord 44/2007, de 27 de setembre, pel qual s'acorda autoritzar la cessió d'ús temporal d'uns espais a la
part est de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials a l'Institut Català de Paleontologia per a la
instal·lació d'uns pavellons prefabricats de 400m2, aproximadament, en dues plantes, per un termini màxim de
cinc anys, i s'eleva al Consell Social.
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Acord 45/2007, de 27 de setembre, pel qual s'acorda autoritzar l'entitat AREAMED 2000, SA que ocupi
temporalment els terrenys propers a l'autopista AP-7 que siguin necessaris per a la construcció d'una canonada
d'aigües residuals per a connectar-se al col·lector de l'Entitat Metropolitana de Sanejament i la constitució de la
servitud corresponent, i s'eleva al Consell Social.
I.2. Comissions del Consell de Govern
I.2.1. Comissió d’Afers Acadèmics
Acord 52/2007, de 18 de setembre, pel qual s’informa favorablement els màsters oficials per al curs 20082009 i la seva adscripció als programes oficials de postgrau, i s’eleva al Consell de Govern per a la seva
aprovació, si escau.
Acord 53/2007, de 18 de setembre, pel qual es modifica la denominació del Màster Interuniversitari en
Atenció al malalt crític i emergències per Màster Interuniversitari en Atenció integral al malalt crític i
emergències.
Acord 54/2007, de 18 de setembre, pel qual s’autoritza la impartició en el curs acadèmic 2007-2008 de
Màsters Oficials, que tot seguit es transcriu:
Impartició dels másters oficials curs 2007-2008
Programa Oficial

Denominació del màster

Art i Musicologia

Patrimoni Artístic a Catalunya
Musicologia i Educació Musical

Biociències

Biologia Cel·lular

Ciència i Tecnologia
Ambientals

JEMES-Joint European Master Programme in Environmental Studies

Ciència Política

Ciències

Interuniversitari

Gestió de Sòls i Aigües (MAGSA)

Si

Pensar i governar les societats complexes
Gestió Pública

Si

Física Avançada i professional
Fotònica
Geologia
Ciència i Tecnologia de Materials (CiTEM)
Paleontologia
Radiació de sincrotró i acceleradors de partícules
Química Teòrica i Computacional

Dret

Estudis de dones, gènere i ciutadania
Prevenció i Gestió de Riscos en la Comunitat

Economia i Empresa

Recerca en Economia aplicada

Estudis Europeus

Integració europea

Filosofia i humanitats

La Filosofia contemporània: tendències i debats

Història

Arqueologia prehistòrica
Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana

Llengua i Literatura

Estudis Anglesos Avançats: Literatura i Cultura
Tractament de la informació i comunicació Multilingüe” (TICOM)
Adquisició de l'anglès i comunicació intercultural
Llengua espanyola i literatura hispànica
El català i el castellà com a llengües estrangeres

Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si

_____________________________________________________
18

BOUAB Núm. 44

Setembre del 2007

Programa Oficial
Medicina i salut

Denominació del màster
Salut i benestar Comunitari
Atenció al malalt crític i emergències

Psicologia

Recerca en Psicologia de l’Esport i de l’Activitat Física
Recerca en Psicologia de la Salut
Recerca en Psicologia Clínica

Sociologia

Participació i Polítiques locals
Investigació en Sociologia Aplicada (MISA)

Traducció, Interpretació i els
seus contextos socioculturals

Recerca en Àsia Oriental Contemporània

Veterinària i Ciències
Alimentàries

Millora Genètica Animal i Biotecnologia de la Reproducció

Enginyeria

Gestió Aeronàutica
Ciència i Enginyeria Computacional
Nanotecnologia
Visió per Computador i Intel·ligència Artificial
Computació d'altes prestacions

Ciències de l'Educació

Recerca en Educació
Direcció i Gestió de Centres Educatius
Recerca en Didàctica de les Matemàtiques i de les Ciències
Recerca en Didàctica de la Llengua i de la Literatura
Educació de les Persones Adultes
Educació Intercultural
Planificació i Gestió de l'Educació

Interuniversitari

Si

Si

Si

Si

Acord 55/2007, de 18 de setembre, pel qual s’aprova la convocatòria per a la concessió d’ajuts a la millora
de la seguretat als laboratoris de docència, que tot seguit es transcriu:
Convocatòria per a la concessió d’ajuts a la millora de la seguretat als laboratoris de docència
La Universitat Autònoma de Barcelona treu una convocatòria pròpia destinada a la concessió d’ajuts que
permetin millorar les condicions de seguretat als laboratoris de docència de la Universitat per a l’any 2007.
La quantitat disponible per a aquesta convocatòria és de 60.000€.
1. Requisits dels sol·licitants
Podran prendre part en aquesta convocatòria les facultats i les escoles que disposin de laboratoris docents.
2. Bases de la convocatòria
La finalitat de la convocatòria és fer accions de suport a facultats i escoles que comportin una millora en la
seguretat dels laboratoris de docència. Tindran prioritat les accions adreçades a millorar la seguretat de les
persones.
Els ajuts sol·licitats es podran destinar a l’adquisició o la reposició d’infraestructura necessària per a la
seguretat dels laboratoris de docència i a l’adequació i la millora de les instal·lacions existents per tal de
disminuir el nivell de risc dels usuaris dels laboratoris.
Poden ser objecte d’ajut, entre altres, les actuacions següents:
•
•
•

Adequació de maquinari i equips d’ús exclusiu docent.
Adequació a la normativa d’instal·lacions i sistemes.
Sistemes d’extracció localitzada.
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Sistemes d’emmagatzemament de productes.
Sistemes per a emergències.
Senyalització de riscos.
Contenidors per a productes i residus.

3. Presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds s’han de presentar en format electrònic, segons el model d’imprès annex, signades pel degà de
la Facultat o el director de l’Escola, i aniran adreçades al Vicerectorat d’Estudis i de Qualitat.
Cal tenir en compte que quedaran excloses les sol·licituds d’ajuts per un import igual o inferior a 60 euros.
Quan l’ajut demanat sigui igual o superior a 600 euros, caldrà acompanyar la sol·licitud amb el pressupost del
proveïdor corresponent.
4. Termini de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds és el 19 d’octubre de 2007.
5. Criteris per a l’adjudicació
Es tindran en compte els criteris següents:
•
•
•

La gravetat del risc a evitar o reduir (fins a 4 punts).
L’existència d’iniciatives que ja tenen implantades mesures preventives de qualsevol tipus en els
laboratoris de docència o tenir protocol·litzades les pràctiques d’acord amb els criteris de seguretat
(fins a 4 punts).
El grau de cofinançament ofert (fins a 2 punts).

6. Resolució
La Comissió d’Afers Acadèmics resoldrà la convocatòria a partir del moment en què el SEPMA emeti l’informe
referent a les sol·licituds presentades.
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), setembre de 2007
Acord 56/2007, de 18 de setembre, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern i a proposta del
Departament de Química, atorgar els premis extraordinaris de doctorat per al Programa de Doctorat en Química
del curs acadèmic 2004/2005 següents:
Anna Laromaine Sague
José Raul Herance Camacho
Santiago Sala Vergés
Acord 57/2007, de 18 de setembre, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern i a proposta del
Departament de Química, atorgar el premi extraordinari de doctorat per al Programa de Doctorat en Química
teòrica i computacional del curs acadèmic 2004/2005 al senyor Oriol Vendrell i Romagosa.
Acord 58/2007, de 18 de setembre, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern i a proposta del
Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials, atorgar el premi extraordinari
de doctorat per al Programa de Doctorat en Didàctica de la Llengua i la Literatura del curs acadèmic 2005/2006
a la senyora Montserrat Bigas Salvador.
Acord 59/2007, de 18 de setembre, pel qual s’informa favorablement la proposta de creació i de canvi de
denominació de títols de màsters propis i diplomatures de postgrau, i s’eleva al Consell de Govern per a la seva
aprovació, si escau.
Acord 60/2007, de 18 de setembre, pel qual es ratifica, per delegació del Consell de Govern, els plans
d’estudis dels màsters propis de nova creació següents:
-

Disseny multimèdia
Tipografia avançada
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Acord 61/2007, de 18 de setembre, pel qual es ratifica, per delegació del Consell de Govern, els plans
d’estudis de les diplomatures de postgrau de nova creació següents:
-

Direcció i gestió d’empreses vitivinícoles
Expert en integració paisatgística
Infermeria nefrològica
Gestió superior d’intermediació immobiliària, financera i d’assegurances
Lideratge per a la gestió política i social
Gestió de les confraries de pesca

Acord 62/2007, de 18 de setembre, pel qual es ratifica, per delegació del Consell de Govern, els plans
d’estudis dels màsters propis adaptats a l’EEES següents:
-

Formació de formadors
Formació del professorat de secundària
Matemàtiques per als instruments financers
Metodologia de la investigació: disseny i estadística en ciències de la salut – Disseny i estadística en
ciències de la salut
Direcció i gestió d’empreses internacionals (on line) (2a edició)
Biologia de la reproducció i tècniques de reproducció humana assistida
Polítiques socials comunitàries
Salut internacional i medicina tropical

Acord 63/2007, de 18 de setembre, pel qual es ratifica, per delegació del Consell de Govern, els plans
d’estudis de les diplomatures de postgrau adaptades a l’EEES següents:
-

Desenvolupament d’utillatges mecatrònics
Formació de formadors
Matemàtiques per a ensenyants
Matemàtiques per als instruments financers
Disseny i estadística en ciències de la salut
Tipografia. De la creació de la lletra a la maquetació

I.2.1.1. Subcomissió de Postgrau
Acord 51/2007, de 18 de setembre, 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 52/2007, de 18 de setembre, 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:
-

Tipografia avançada

Acord 53/2007, de 18 de setembre, 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:
-

Gestió de les confraries de pesca

Acord 54/2007, de 18 de setembre, 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:
-

Tipografia. De la creació de la lletra a la maquetació

Acord 55/2007, de 18 de setembre, pel qual es dóna el vistiplau a les renovacions de Màsters propis i
Diplomatures de Postgrau.
Acord 56/2007, de 18 de setembre, pel qual es dóna el vistiplau a les renovacions i les noves creacions de
cursos d’especialització.
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Acord 57/2007, de 18 de setembre, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la modificació
del pla d’estudis del Màster Oficial en Adquisició de l’anglès i comunicació intercultural.
Acord 58/2007, de 18 de setembre, pel qual s’accepta incloure en el pla docent d'uns professors la docència
de la Diplomatura de Postgrau en Matemàtiques per a ensenyants i en el Màster en Matemàtiques per als
instruments financers.
Acord 59/2007, de 18 de setembre, pel qual s’aprova la modificació del procediment per a la inclusió de la
docència de mestratges al pla docent, que tot seguit es transcriu:
Docència de mestratges al pla docent
Procediment per a la inclusió de la docència de màsters propis al pla docent.
El director del Programa de Postgrau que inclogui docència reglada de professors de la UAB (docència que
hagi de figurar en el pla docent del professor), trametrà les propostes a l’Escola de Postgrau (EP) amb el
vistiplau del director del departament al qual pertanyen els professors implicats.
L’EP validarà la proposta comprovant que:
•
•
•

El curs s’està impartint.
La matèria per la que es demana el reconeixement està prevista al Pla d’Estudis del màster propi.
El nombre d’alumnes matriculats, amb un mínim de 5.

L’EP enviarà la sol·licitud al vicerectorat d’ordenació acadèmica perquè s’aprovi per la Subcomissió de
Postgrau.
Acord 60/2007, de 18 de setembre, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la modificació
del pla d’estudis de Màster Oficial en “Participació i polítiques locals”, en el sentit que el mòdul Metodologia
passi a denominar-se Metodologia i treball de Màster.
I.2.2. Comissió d’Economia i d’Organització
Acord 9/2007, de 19 de setembre, pel qual s'acorda informar favorablement de la proposta de conveni de
cooperació i col·laboració institucional de la UAB amb l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, i s'eleva la
proposta al Consell de Govern.
Acord 10/2007, de 19 de setembre, pel qual s'acorda aprovar la normativa de concessió d'ajuts de
matrícula per a treballadors de la UAB. Curs 2007-2008, que tot seguit es transcriu:
Normativa de concessió d'ajuts de matrícula per a treballadors de la UAB. Curs 2007-2008
Introducció / Preàmbul.
Aquest document conté les normes d’aplicació general que afecten els treballadors de la UAB pel que fa als
ajuts a la matrícula. Amb aquestes normes es pretén aportar a la comunitat universitària una eina
d’organització, clara, completa, i ajustada a la legislació actual vigent.
Article 1. Objecte de la normativa.
L’objecte d’aquest document és establir els supòsits i les condicions sota les quals el personal de la Universitat
Autònoma de Barcelona pot obtenir ajuts per a matrícula del curs 2007-2008.
Article 2. Beneficiaris.
1. Són beneficiaris dels ajuts previstos en aquesta Normativa les persones que, en el moment de presentar la
sol·licitud de matrícula pertanyin a algun dels col·lectius següents:
1.1. El professorat dels cossos docents universitaris, de la UAB o d’altres administracions, que prestin
serveis a la UAB.
1.2. El personal funcionari d’administració i serveis, de la UAB o d’altres administracions, que prestin
serveis a la UAB.
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1.3. El personal funcionari, de la UAB o d’altres administracions en serveis especials, encara que no es
trobin en servei actiu a la UAB.
1.4. El personal funcionari jubilat, sempre que en el moment de la jubilació es trobés en situació de servei
actiu a la UAB.
1.5. El personal d’Administració i Serveis laboral, en les condicions que es regulen en el conveni col·lectiu
del personal laboral de les universitats públiques catalanes vigent en el període.
1.6. El professorat interí dels cossos docents universitaris amb dedicació a temps complet.
1.7. El personal d’Administració i Serveis interí amb dedicació a temps complet.
1.8.

El professorat associat permanent estranger.

1.9. El personal Docent i Investigador laboral, en les condicions que es regulen a l’article 47 del I Conveni
Col·lectiu del personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes:
Article 47. Ensenyament universitari.
1. El PDI laboral actiu a temps complet, així com els jubilats i els que es trobin en situació
d’incapacitat permanent o provisional provinents de la mateixa dedicació, tindran -ells, els fills a
càrrec seu i el seu cònjuge o parella de fet- dret a un ajut equivalent a l’import de la primera
matrícula d’estudis oficials impartits en les universitats públiques catalanes.
2. El PDI laboral a temps parcial tindrà dret a un ajut equivalent a l’import de la primera matrícula en
estudis oficials impartits en les universitats públiques catalanes.
2. També en són beneficiaris, amb les mateixes condicions que els titulars, els fills, els orfes i el cònjuge o
parella de fet de les persones incloses en els apartats 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 i 1.8 de l’article 2, i les
persones amb dedicació a temps complet incloses a l’apartat 1.9 de l’article 2.
Article 3. Àmbit d’aplicació.
1. Els ajuts s’atorguen únicament per cursar estudis universitaris oficials impartits a universitats públiques.
2. En el cas d’estudis cursats a la UOC i a centres adscrits a les universitats públiques catalanes, l’ajut serà
l’equivalent a l’import corresponent als preus públics de la matrícula.
3. Les persones que ja hagin gaudit d’ajuts de matrícula per a treballadors de la UAB no podran tornar a ser
beneficiaris d’un ajut de matrícula d’uns estudis del mateix nivell o d’un nivell inferior als que ja hagin cursat.
Per tant, els ajuts sufraguen a cada persona exclusivament els preus públics d’una titulació, amb les excepcions
següents:
3.1. Es podrà sufragar l’import d’un segon cicle a persones a qui s’hagi sufragat únicament l’import del
primer cicle d’una altra titulació.
3.2. Es podrà sufragar un màster oficial a persones a qui s’hagi sufragat únicament l’import d’una titulació
de segon cicle o de primer i segon cicle.
3.3. Es podrà sufragar el doctorat a persones a qui s’hagi sufragat únicament l’import d’una titulació de
màster, de segon cicle o de primer i segon cicle.
4. L’ajut és equivalent a l’import dels preus públics de les assignatures o cursos matriculats per primera
vegada, amb les excepcions següents:
4.1. En el cas d’alumnes matriculats als estudis de doctorat, els ajuts sufragaran exclusivament els
primers 32 crèdits matriculats, així com l’import de la tutela acadèmica / tutoria de la tesi.
4.2. Els ajuts no comprenen en cap cas les assignatures o els crèdits convalidats, reconeguts, equiparats o
adaptats, les taxes i serveis extraacadèmics, l’assegurança escolar, les despeses de matriculació i
d’expedient acadèmic, així com qualsevol altra despesa de la qual no se’n reconegui expressament la
gratuïtat en aquesta normativa, sigui quina sigui la seva denominació.
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5. L’obtenció de l’ajut a la matrícula previst en aquest document és incompatible amb qualsevol altre tipus
d’exempció total o parcial de matrícula. S’entendrà que les persones adjudicatàries de l’ajut renuncien a
qualsevol altre tipus d’exempció.
6. A efectes fiscals, els ajuts concedits a les persones diferents del treballador tenen també la consideració de
retribució en espècie del treballador que hi dóna dret, i, en conseqüència, estan subjectes a la normativa fiscal
corresponent.
Article 4. Condicions de concessió dels ajuts.
1. Per poder accedir als ajuts, les persones beneficiàries han de complir els requisits establerts en els articles
següents, en el moment de la presentació de la sol·licitud de matrícula.
2. Els ajuts sufragaran el 100% de l’import dels preus públics compresos a l’apartat 4 de l’article 3 en els
casos següents:
2.1.

Personal comprès en els col·lectius descrits en els apartats 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4 de l’article 2.

2.2.

Personal comprès en els col·lectius descrits en els apartats 1.5, 1.8 i 1.9 de l’article 2, si té:
a.
b.
c.

2.3.

Contracte indefinit.
Contracte de durada igual o superior a un any.
Contracte inferior a 1 any, sempre que la persona interessada hagi prestat serveis a la UAB
durant un període igual o superior a un any immediatament anterior a la data d’inici del termini
de matriculació.

Personal comprès en els col·lectius descrits en els apartats 1.6 i 1.7, si té:
a.
b.

Contracte o nomenament de durada igual o superior a un any.
Contracte o nomenament entre sis mesos i un any, sempre que la persona interessada hagi
prestat els seus serveis a la UAB durant un període igual o superior a un any immediatament
anterior a la data d’inici del període de matriculació.

3. Els ajuts sufragaran el 75% de l’import dels preus públics compresos a l’apartat 4 de l’article 3, en el cas
del personal que pertanyi als col·lectius descrits en els apartats 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 i 1.9, si té:
a.
b.

Contracte o nomenament de durada superior als sis mesos i inferior a un any.
Contracte o nomenament igual o inferior a sis mesos, sempre que la persona interessada hagi
prestat els seus serveis a la UAB durant un període superior als sis mesos immediatament
anteriors a la data d’inici del termini de matriculació.

4. Els ajuts sufragaran el 50% de l’import dels preus públics compresos a l’apartat 4 de l’article 3, en el cas
del personal que pertanyi als col·lectius descrits en els apartats 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 i 1.9, si té:
a.
b.

Contracte o nomenament de sis mesos de durada.
Contracte o nomenament inferior als sis mesos, sempre que la persona interessada hagi prestat
els seus serveis a la UAB en un període igual als sis mesos immediatament anteriors a la data
d’inici del termini de matriculació.

Article 5. Entrada en vigor.
Aquesta normativa, un cop aprovada pel Consell de Govern, serà aplicable a partir de l’1 de novembre de 2007.

Acord 11/2007, de 19 de setembre, pel qual s'acorda aprovar els criteris per a la concessió d'ajuts
menjador al personal acadèmic per al curs 2007-2008, que tot seguit es transcriu:
Criteris per a la concessió d'ajuts menjador al personal acadèmic per al curs 2007-2008
Objectiu:
Subvencionar el cost del menjar de les persones que per raons de la jornada laboral es veuen obligades a dinar
al campus.
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Beneficiaris:
- Personal acadèmic funcionari i laboral a temps complet.
-

Investigadors a temps complet (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, Beatriu de Pinós, i ICREA professors
UAB) dels departaments i instituts propis.

-

Personal investigador en formació a temps complet.

-

Transitòriament, els professors associats contractats en situació inadequada i els professors contractats
per a substitucions amb una dedicació igual o superior a 6 hores setmanals.

-

El personal contractat via projectes, si ho abona el projecte.

Import i condicions de l’ajut:
a) Professorat i investigadors: 325 € anuals, fraccionats en dos lliuraments de 150 i 175 €, respectivament.
b) Personal investigador en formació: 450 € anuals, fraccionats en dos lliuraments de 225 € cada un.
El primer lliurament de l’ajut que correspon al primer semestre del curs es farà mitjançant tiquets en paper. El
lliurament corresponent al segon semestre es farà mitjançant una tarja electrònica.
L’ajut només és utilitzable per a consums als serveis de restauració del campus.
Acord 12/2007, de 19 de setembre, pel qual s'acorda informar favorablement de la proposta de Pla
d'Inversions Universitàries de la UAB per al període 2007-2013, i s'eleva la proposta al Consell de Govern.
Acord 13/2007, de 19 de setembre, pel qual s'acorda aprovar les modificacions del pressupost 2007, a 30
de juny, en els termes que tot seguit es transcriu:
GUSTAU FOLCH I ELOSUA, gerent de la Universitat Autònoma de Barcelona
PROPOSO:
L'aprovació de les modificaciones pressupostàries a 30-06-2007 que a continuació s'especifiquen
tot seguint la normativa establerta en les bases d'execució delpressupost 2007.
Tipus : Transferències de pressupost entre diversos capítols d'operacions corrents
PRESSUPOST DE DESPESES
(en euros)
1

Remuneracions del personal
11 Personal eventual
12 Personal funcionari
13 Personal laboral

117.796,51
14.196,80
194.949,63

14 Personal contractat
16 Assegurances i prestacions socials
Total capítol 1
2

20.294,68
66.985,19
414.222,81

Compra de bens corrents i serveis
22 Material subministrament i altres
28 Activitats i altres
Total capítol 2

-454.718,90
3.086.599,52
2.631.880,62
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Despeses financeres
31 Prèstecs i crèdits

-255,10
Total capítol 3

4

-255,10

Transferències corrents
45 A la Generalitat i d'altres organismes
48 A famílies i inst. sense lucre
49 A l'exterior

2.290,50
-3.051.618,83
3.480,00

Total capítol 4

-3.045.848,33

Total pressupost de despeses modificat

0,00

I perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que correspongui, signo aquesta proposta
amb la conformitat del rector, a Bellaterra (Cerdanyola del Vallés), el dia 19 de setembre de 2007.
Vist i plau
Lluis Ferrer i Caubet
Rector

MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES A 30/06/2007
(euros)
Remuneracions de personal
11 Personal eventual

117.796,51
Servei de Llengues
Altres

92.680,88
25.115,63
117.796,51
Bàsicament per Xerrades de
Professors, Jornades Portes obertes i
de 2on cicle (Àrea de Comunicació i
14.196,80 Promoció)

12 Personal funcionari
13 Personal laboral
Servei de Llengues
Manteniment per admn. Centre
Àrea de Comunicació i Promoció
Altres

194.949,63
75.240,30
51.365,58
19.877,00
48.466,75
194.949,63

14 Personal contractat

20.294,68 Bàsicament Departament Traducció

16 Assegurances i prestacions socials

Efectes en el càlcul de la SS pels
66.985,19 moviments anteriors

Total Capítol 1

414.222,81
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Compra de bens corrents i serveis

22 Material subministrament i d'altres
28 Activitats i altres

-454.718,90
3.086.599,52

Total Capítol 2

2.631.880,62

Despeses financeres
31 Préstecs i crèdits

-255,10

Total Capítol 3

-255,10

Transferències corrents
45 A la Generalitat i d'altres organismes
48 A famílies i inst. sense lucre
Aportacions a d'altres institucions per part dels
centres de cost i projectes de funcionament
(Fundació Privada Institut Català de Farmacologia
501.892,29€ (Principat d'Astúries)
Becaris de col.laboració
Becaris FPI
Becaris contractats (Cap. 1) gestionats per projectes
(Art.28)

2.290,50
-3.051.618,83

650.904,07
4.365,43
1.811,67
-3.708.700,00
-3.051.618,83

Aportacions a institucions a
l'exterior per part de centres de
3.480,00 cost i projectes de funcionament.

49 A l'exterior
Total Capítol 4

-3.045.848,33

Total presspost de despeses modificat

0,00

Notes:
(-) sortida de recursos / (+) entrada de finançament
Es comenten imports superiors a 3.000€

I.2.3. Comissió d’Investigació
Acord 35/2007, de 17 de setembre, pel qual s'acorda informar favorablement de la proposta de la
I Convocatòria de beques de recerca postdoctorals a la UAB, i s'eleva la proposta al Consell de Govern.
Acord 36/2007, de 17 de setembre, pel qual s'acorda aprovar la resolució de la convocatòria per a la
concessió d'ajuts a la millora de la seguretat als laboratoris de la UAB per a l'any 2007 (SEG 2007), que tot
seguit es transcriu:
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Acord 37/2007, de 17 de setembre, pel qual s'acorda aprovar la resolució del 2n termini de la convocatòria
d'ajuts per a l'organització de congressos i simposis de la UAB per a l'any 2007 (ORG 2007), que tot seguit es
transcriu:
Codi

Departament

Investigador

Títol Acte

Sol·licitat

Import Fix

Criteri
1
Abast

ORG2007-71

Departament de
Química

ORG2007-74

Departament de
Física

ORG2007-75

Departament de
Comunicació
Audiovisual i de
Publicitat

ORG2007-66

Departament de
Sociologia

Sánchez
Ferrando,
Francesc

EUROMAR 2007:
European Magnetic
Resonance Conference

Corbalán
Yuste, Ramon

Bose-Einstein
Condensation 2007,
Frontiers in Quantum
Gases

Terrón Blanco,
José Luis

Net-Health 2007:
Tardes de comunicació i
salut a la UAB

Miguélez Lobo,
Faustino

IX Jornades
internacionals de
participació i
desenvolupament
sostenible
I Jornadas
Internacionales sobre
Simulación Social y
Análisis de Sociedades
Artificiales

Criteri 2
Institucions
Científiques

Criteri 3
Participants

Punt

3.000,00 €

0,00 €

2

2

2

6

1.500,00 €

2.500,00 €

0,00 €

2

2

2

6

1.500,00 €

1.250,00 €

750,00 €

2

2

1

5

1.000,00 €

2.492,20 €

750,00 €

2

0

2

4

3.000,00 €

750,00 €

2

2

0,5

4,5

3.000,00 €

0,00 €

2

2

0,5

4,5

3,5

ORG2007-67

Departament de
Sociologia

Miguel
Quesada,
Francesc Josep

ORG2007-68

Departament de
Periodisme i
Ciències de la
Comunicació

Figueres
Artigues, Josep
Maria

II Jornades d'Història de
la Premsa

ORG2007-69

Institut de Ciència
i Tecnologia
Ambientals (ICTA)

Lemkow
Zeterling, Louis

A three-day conference
on global climate
change: consequences
and future perspectives

28.600,00 €

750,00 €

2

0

1,5

Vilar Roca,
Gerard

II Workshop Experiència
Estètica: "Estetització i
Neutralització"

9.460,00 €

0,00 €

2

2

0

Ruiz Doménec,
José Enrique

XXXV Setmana
Internacional d'Estudis
Medievals de Pedralbes:
La Ciència i els seus
límits a l'Edat Mitjana

14.200,00 €

0,00 €

2

2

0,5

Gala Durán,
Carolina

Nous reptes de les
relacions laborals
1.750,00 €

750,00 €

1

0

0

Beltran Garcia,
Susana

Personal per les forces
de Pau: Reptes i
dilemes

3.000,00 €

750,00 €

2

2

0,5

1.335,00 €

750,00 €

2

2

0

4

1

ORG2007-70

Departament de
Filosofia

ORG2007-72

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

ORG2007-73

ORG2007-76

Departament de
Dret Públic i
Ciències
Historicojurídiques
Departament de
Dret Públic i
Ciències
Historicojurídiques

Proposta

ORG2007-77

Departament de
Sociologia

Troiano Gomà,
Helena

Enquesta als estudiants
europeus: impacte de la
introducció dels ECTS

ORG2007-78

Departament de
Dret Públic i
Ciències
Historicojurídiques

Pérez Amorós,
Francisco

Aula Iuslaboralista (I
cicle de conferencies)
1.200,00 €

750,00 €

1

0

0

ORG2007-79

Departament de
Filologia
Espanyola

Rico Manrique,
Francisco

Congreso Internacional
Crónicas de Indias y
Épica Americana

3.000,00 €

750,00 €

2

0

0,5

ORG2007-80

Departament de
Ciència Política i
Dret Públic

Casanovas
Romeu,
Pompeu

Legal Ontologies and
Artificial Intelligence
Technologies

1.135,00 €

750,00 €

2

2

0

TOTAL 2n. Termini

4

4,5

1

4,5

2,5

4

7.500,00 €

4.000,00 €

No Compleix Bases de la Convocatòria: Fora de
Termini

ORG2007-81

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

Girbal Lladó,
Josep

1er Workshop CETECPATRIMONI
2.500,00 €

0,00 €

2

2

0,5

4,5
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Puntuació

Dades Econòmiques

C1
Internacional

2

Import de la
Convocatòria:

Nacional

1

Primer Termini

56.250,00 €

* Part Fixa

37.500,00 €

C2

60.000,00 €

Si Col.labora Soc.
Científic

2

* Part Variable

18.750,00 €

No Col.labora Soc.
Científic

0

Segon Termini

11.500,00 €

C3
Participants de 049

* Part Fixa

7.500,00 €

0

* Part Variable

4.000,00 €

Participants de
50-99

0,5

Participants de
100-149

1

Participants de
150-200

1,5

Participants + de
200

Total

67.750,00 €

Romanent Convocatòria

-7.750,00 €

2

Acord 38/2007, de 17 de setembre, pel qual s'acorda ratificar les actuacions dutes a terme des del
Vicerectorat d'Investigació en relació amb les propostes de pròrroga de beques de departament.
I.3. Resolucions del Rectorat
Resolució del rector, de 10 setembre de 2007, per la qual es designa la doctora M. Dolors Riba Lloret,
vicerectora d’Ordenació Acadèmica, rectora suplent del 12 al 16 de setembre de 2007, ambdós inclosos.
I.4. Resolucions de la Gerència
Resolució del gerent, de 7 de setembre de 2007, per la qual es modifica el nom de l’Oficina d’Estudis i
Gestió de la Informació (OEGI) passant a denominar-se
Oficina de Gestió de la Informació i de la
Documentació (OGID) i assigna la Unitat d’Arxiu General, Registre i Certificació a la mateixa oficina.
II. Nomenaments i cessaments
II.1. Facultats i Escoles universitàries
Nomenaments
Resolució del rector, de 13 de setembre de 2007, per la qual es nomena la senyora Raquel Piqué Huerta
sotscoordinadora d’Estudis de la Llicenciatura d’Història de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució del rector, de 13 de setembre de 2007, per la qual es nomena el senyor Bernard Armstrong
sotscoordinador d’Estudis per a la Promoció de la Facultat de Traducció i Interpretació.
Resolució del rector, de 14 de setembre de 2007, per la qual es nomena el senyor Josep Enric Llebot
Rabagliati coordinador d’Estudis Adjunt de la Titulació de Ciències Ambientals de la Facultat de Ciències.
Resolució del rector, de 21 de setembre de 2007, per la qual es nomena el senyor David Barba Uriach
coordinador d’estudis de la Diplomatura d’Educació Primària de la Facultat de Ciències de l’Educació.
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Cessaments
Resolució del rector, de 13 de setembre de 2007, per la qual el senyor Jordi Figuerola Garreta cessa com a
sotscoordinador d’Estudis de la Llicenciatura d’Història de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució del rector, de 13 de setembre de 2007, per la qual la senyora Olga Torres Hostench cessa com a
sotscoordinadora de Titulació de la Facultat de Traducció i Interpretació.
Resolució del rector, de 13 de setembre de 2007, per la qual el senyor Josep Oriol Roca Sagalés cessa
com a coordinador de Titulació de la Llicenciatura d’Economia de la Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials.
Resolució del rector, de 14 de setembre de 2007, per la qual la senyora Maria dels Àngels González Lafont
cessa com a coordinadora d’Estudis Adjunta de la Titulació de Ciències Ambientals de la Facultat de Ciències.
Resolució del rector, de 21 de setembre de 2007, per la qual la senyora Susana Tovias Wertheimer cessa
com a coordinadora d’estudis de la Diplomatura d’Educació Primària de la Facultat de Ciències de l’Educació.
II.2. Departaments
Nomenaments
Resolució del rector, de 3 de setembre de 2007, per la qual es nomena la senyora Sònia Darbra Marges
coordinadora de la Unitat de Psicobiologia del Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de
la Salut.
Resolució del rector, de 3 de setembre de 2007, per la qual es nomena el senyor Antonio Miguel Solana
Solana coordinador de Tercer Cicle del Departament de Geografia.
Resolució del rector, de 3 de setembre de 2007, per la qual es nomena el senyor Juan Antonio Módenes
Cabrerizo coordinador del Departament de Geografia.
Resolució del rector, de 3 de setembre de 2007, per la qual es nomena el senyor Salvador Comalada Clara
Vocal d’Afers Econòmics del Departament de Matemàtiques.
Resolució del rector, de 3 de setembre de 2007, per la qual es nomena el senyor Juan Jesús Donaire
Benito coordinador de Tercer Cicle del Departament de Matemàtiques.
Resolució del rector, de 3 de setembre de 2007, per la qual es nomena el senyor Gregori Guasp Balaguer
secretari del Departament de Matemàtiques.
Resolució del rector, de 3 de setembre de 2007, per la qual es nomena el senyor Lluís Alsedà Soler
director del Departament de Matemàtiques.
Resolució del rector, de 3 de setembre de 2007, per la qual es nomena el senyor José María Asensio
Aguilera director del Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social.
Resolució del rector, de 4 de setembre de 2007, per la qual es nomena la senyora M. Remei Perpinyà
Morera coordinadora de la Unitat de Ciències de la Comunicació del Departament de Filologia Catalana.
Resolució del rector, de 4 de setembre de 2007, per la qual es nomena la senyora Margarida Bassols Puig
sotscoordinadora de la Unitat de Ciències de la Comunicació del Departament de Filologia Catalana.
Resolució del rector, de 13 de setembre de 2007, per la qual es nomena el senyor Albert Ruiz Cirera
coordinador d’Informàtica del Departament de Matemàtiques.
Resolució del rector, de 13 de setembre de 2007, per la qual es nomena la senyora Montserrat Correig
Blanchar secretària del Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials.
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Resolució del rector, de 13 de setembre de 2007, per la qual es nomena la senyora Montserrat Peretó
Garcia coordinadora d’Estructures del Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques.
Resolució del rector, de 21 de setembre de 2007, per la qual es nomena la senyora Gemma Larrègola
Bonastre vicedirectora de professorat del Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat.
Resolució del rector, de 21 de setembre de 2007, per la qual es nomena el senyor Joan Francesc
Barquinero Estruch coordinador de la Unitat d’Antropologia Biològica del Departament de Biologia Animal, de
Biologia Vegetal i d’Ecologia.
Resolució del rector, de 21 de setembre de 2007, per la qual es nomena la senyora Isabel Álvarez
Cánovas coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social.
Resolució del rector, de 21 de setembre de 2007, per la qual es nomena la senyora M. Montserrat Canals
Cadafalch secretària del Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social.
Cessaments
Resolució del rector, de 3 de setembre de 2007, per la qual el senyor Ferran Balada Nicolau cessa com a
Coordinador de la Unitat de Psicobiologia del Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de
la Salut.
Resolució del rector, de 3 de setembre de 2007, per la qual el senyor Enric Jaume Mendizábal Riera cessa
com a coordinador de Tercer Cicle del Departament de Geografia.
Resolució del rector, de 3 de setembre de 2007, per la qual el senyor Antonio Miguel Solana Solana cessa
com a coordinador del Departament de Geografia.
Resolució del rector, de 3 de setembre de 2007, per la qual el senyor Joan Orobitg Huguet cessa com a
Vocal d’Afers Econòmics del Departament de Matemàtiques.
Resolució del rector, de 3 de setembre de 2007, per la qual el senyor Francesc-Xavier Xarles Ribas cessa
com a coordinador de Tercer Cicle del Departament de Matemàtiques.
Resolució del rector, de 3 de setembre de 2007, per la qual el senyor Gregori Guasp Balaguer cessa com a
coordinador de Serveis Informàtics del Departament de Matemàtiques.
Resolució del rector, de 3 de setembre de 2007, per la qual la senyora M. Mercè Farré Cervelló cessa com
a secretària del Departament de Matemàtiques.
Resolució del rector, de 3 de setembre de 2007, per la qual el senyor Jaume Aguadé Bover cessa com a
director del Departament de Matemàtiques.
Resolució del rector, de 3 de setembre de 2007, per la qual el senyor Xavier Úcar Martínez cessa com a
director del Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social.
Resolució del rector, de 4 de setembre de 2007, per la qual la senyora Margarida Bassols Puig cessa com a
coordinadora de la Unitat de Ciències de la Comunicació del Departament de Filologia Catalana.
Resolució del rector, de 4 de setembre de 2007, per la qual la senyora M. Remei Perpinyà Morera cessa
com a sotscoordinadora de la Unitat de Ciències de la Comunicació del Departament de Filologia Catalana.
Resolució del rector, de 13 de setembre de 2007, per la qual la senyora Teresa Ribas Seix cessa com a
secretària del Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials.
Resolució del rector, de 21 de setembre de 2007, per la qual la senyora Matilde Delgado Reina cessa com
a vicedirectora de professorat del Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat.
Resolució del rector, de 21 de setembre de 2007, per la qual la senyora Maria Rosa Caballín Fernández
cessa com a coordinadora d’Unitat del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia.
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Resolució del rector, de 21 de setembre de 2007, per la qual el senyor José Antonio Jordán Sierra cessa
com a coordinador de Tercer Cicle del Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social.
Resolució del rector, de 21 de setembre de 2007, per la qual la senyora Pilar Pineda Herrero cessa com a
secretària del Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social.
II.3. Institucionals
Nomenaments
Resolució del rector, de 21 de setembre de 2007, per la qual es nomena la senyora Maria Rosa Rovira Val
comissionada del rector per a Política Ambiental.
Cessaments
Resolució del rector, de 21 de setembre de 2007, per la qual el senyor Manuel Sabés Xamaní cessa com a
comissionat del rector per a Política Ambiental.
III. Convenis
III.1. Marcs de col·laboració
Conveni de 30 de juny de 2007 entre la UAB i l’Associació de Periodistes Europeus de Catalunya, per
col·laborar en els aspectes de formació de tercer cicle en matèria de comunicació, periodisme, Unió Europea i
periodisme internacional.
Conveni de 5 de juliol de 2007 entre la UAB i l’Institut Català de les Dones, per propiciar l'intercanvi
d'experiències, dins d'aquelles àrees en les quals les dues entitats tenen interès manifest, i el desenvolupament
de projectes d'interès comú.

III.2. Específics
Conveni de 24 d’abril de 2007 entre la UAB, la Fundación Carolina i l’Institut Universitari Barraquer, per a la
realització del màster Patologia i Cirurgia de la Màcula, Vitri i Retina per al curs 2007-2008.
Conveni de 24 d’abril de 2007 entre la UAB, la Fundación Carolina i l’Institut Universitari Barraquer, per a la
realització del màster Diagnòstic i Tractament de la Catarata i el Glaucoma per al curs 2007-2008.
Conveni de 6 de juny de 2007 entre la UAB i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, per
a l’organització de diferents cursos amb l'objectiu de formar i preparar la població reclusa del Centre
Penitenciari Brians per a la seva reinserció futura dins el sector professional, en l'àrea administrativa i de
comunicació en les empreses.
Addenda de 3 de juliol de 2007 al conveni signat en data 1 de juny de 2005 entre la UAB i l’Institut Ramon
Llull, per a l'organització conjunta d'activitats de formació per a professors especialitzats en l'ensenyament del
català com a segona llengua.
Addenda de 7 de juliol de 2007 al conveni signat en data 9 de juliol de 2003 entre la UAB i la Fundació
Institut Universitari Parc Taulí per al desenvolupament del conveni d'adscripció de la Fundació Parc Taulí a la
UAB com a Institut Universitari pel que fa als aspectes relatius al professorat, signat en data 13 de gener de
1999.
Conveni de 16 de juliol de 2007 entre la UAB i la Fundació Viure i Conviure de l'Obra Social de Caixa
Catalunya, per a la realització de les tasques de direcció i gestió del projecte de prevenció i atenció a la
violència i al fracàs escolar Conviure a l'escola.
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Conveni de 17 de juliol de 2007 entre la UAB i l’Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea (AENA), per col·laborar en la realització del Màster Oficial en Gestió Aeronàutica durant el
curs acadèmic 2007-2008.
Conveni de 20 de juliol de 2007 entre la UAB i la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), per
a la realització de projectes i treballs conjunts en matèria de docència, investigació, extensió i difusió de la
cultura i administració universitària.
Conveni de 23 de juliol de 2007 entre la UAB i la Fundació Escola Superior de Comerç i de Distribució
(ESCODI), per a la vinculació de l'Escola com a institució que imparteix ensenyament superior a la UAB, amb la
finalitat específica d'ordenar, organitzar i gestionar els estudis de Graduat en Direcció de Comerç i Distribució.
Conveni de 25 de juliol de 2007 entre la UAB i el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), per formar i
preparar la població reclusa del Centre Penitenciari Brians a través de la coordinació de 14 cursos d'ECDL que
s'impartiran en els diferents Centres Penitenciaris de Catalunya i de la preparació dels interns per a la
realització dels exàmens corresponents per a l'obtenció de la certificació d'ECDL.
Annex de 26 de juliol de 2007 al conveni de 19 d’octubre de 2005 entre la UAB i Kyphon Europe, per a la
realització d'accions formatives en Anatomia Humana i Cirurgia Endoscòpica del raquis: IV Curs d'avenços en el
tractament de les fractures per compressió (cifoplastia).
Conveni de 27 de juliol de 2007 entre la UAB i Rotacions Vallès, S.L. (MRW), per a la donació d'un faristol
reproducció d'un disseny del president dels EUA Tomas Jefferson.
Conveni de 31 de juliol de 2007 entre la UAB, l’Institut d'Estudis Catalans i el Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, per col·laborar en el Projecte Servei d'Arxius de Ciència per a la localització,
recuperació, descripció i difusió del patrimoni documental que han generat els científics i les institucions
científiques a les terres de llengua catalana o de llengua catalana fora de Catalunya.
Conveni de 31 de juliol de 2007 entre la UAB i l’Ajuntament de Camarasa, per organitzar a l'Ajuntament
l'exposició itinerant de la UAB Els primers pobladors de la Noguera.
Conveni d’1 d’agost de 2007 entre la UAB i Novartis Farmacéutica S.A., per a la renovació anual del conveni
de creació de la Càtedra UAB-Novartis de docència, investigació en medicina de família signat en data 9 de
febrer de 2001.
Conveni de 2 d’agost de 2007 entre la UAB i la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), per
a la formalització de la direcció de la Fundació en la persona del Dr. Joan Xavier Comella Carnice, professor del
Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia de la UAB.
Conveni de 6 de setembre de 2007 entre la UAB i Nautilus Limited del Regne Unit, per a realització del
seminari M028 -Sand-Rich Turbidity Systems from Slope to Basin Plain: Facies, Stacking Patterns amd
Controlling Factors de l'1 al 6 d'octubre de 2007.
Conveni de 12 de setembre de 2007 entre la UAB i la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad
de Xile, per a la constitució d'un espai formal, de caràcter permanent, que propicií la col·laboració entre
institucions catalanes i xilenes.
Conveni de 15 de setembre de 2007 entre la UAB i FETE-UGT, pel desenvolupament del programa de
Màster semipresencial de llibres i literatura infantil i juvenil.
Conveni de 18 de setembre de 2007 entre la UAB i Japan Foundation
Proficiency en llengua japonesa de l’any 2007.

de Japó, per a la realització del

Conveni de 19 de setembre de 2007 entre la UAB i el Colegio Oficial de Pilotos de Aviación Comercial
(COPAC), per a la difusió i promoció de la formació superior en gestió aeronàutica.
Conveni de 25 de setembre de 2007 entre la UAB i Finques Corral, S.L., per a l’organització del Postgrau en
Gestió Superior d'Intermediació Immobiliària, Financera i d'Assegurances.
Conveni de 25 de setembre de 2007 entre la UAB i el Consorci Sanitari de Terrassa, per a l’establiment de
les condicions per al desenvolupament de la col·laboració per a la realització de la pràctica hospitalària
d'alumnes de la Facultat de Medicina al Consorci.
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IV. Convocatòries i resolucions de places
IV.1. Personal docent i investigador
Convocatòries
Correcció d’errada a la Resolució del rector, de 6 de juny de 2007, per la qual es convoca concurs públic
per l'accés a places d'agregat en règim de contracte laboral (DOGC núm. 4963, de 6 de setembre de 2007).

Resolucions
Resolució del rector, de 6 de setembre de 2007, per la qual es fa públic el resultat del concurs per l'accés
a plaça d'agregat en règim de contracte laboral, que es detalla a continuació (DOGC núm. 4974, de 25 de
setembre de 2007):
Àrea de coneixement

Departament

Adjudicació

Fisiologia Vegetal

Biologia Animal, Biologia Vegetal i
Ecologia

Senyora Roser Tolrà Pérez

Microbiologia

Genètica i Microbiologia

Senyora Olga Sánchez Martínez

Didàctica de les Ciències
Experimentals

Didàctica de la Matemàtica i de les
Ciències Experimentals

Senyora Concepción Márquez Bargalló

Filologia Catalana

Filologia Catalana

Senyor David Paloma Sanllehí

Tecnologia Electrònica

Enginyeria Electrònica

Senyora María Aranzazu Uranga del Monte

Psicologia Bàsica

Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació

Senyor Antonio Sanz Ruiz

Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació

Senyora Maria del Mar Badia Martin

Enginyeria de la Informació i de les
Comunicacions

Senyor Sergio Robles Martínez

Organització d'Empreses

Economia de l'Empresa

Senyor Victor Manuel Giménez Garcia

Geometria i Topologia

Matemàtiques

Senyor Jérôme Scherer

Psicologia Evolutiva i de
l'Educació
Ciències de la Computació
i Intel·ligència Artificial

IV.2. Personal d’administració i serveis
Convocatòries
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 4 de setembre de 2007,
per la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’administratiu/va, amb destinació a la
Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències de l’Educació de l’Administració de Centre de Ciències de l’Educació
i de Traducció i d’Interpretació.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 7 de setembre de 2007,
per la qual s’anuncia una concurrència per a cobrir una plaça d’administratiu/va, amb destinació a la Gestió
Econòmica de l’Administració de Centre de Ciències de l’Educació i de Traducció i d’Interpretació.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 7 de setembre de 2007,
per la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de tècnic superior, amb destinació a la
Unitat d’Assessorament de l’Àrea d’Investigació i de Desenvolupament.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 12 de setembre de 2007,
per la qual s’anuncia una convocatòria pública per a cobrir una plaça de tècnic/a especialista de laboratori, amb
destinació a la Sala de Dissecció i Osteoteca del Departament de Ciències Morfològiques de l’Administració de
Centre de Medicina.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 13 de setembre de 2007,
per la qual s’anuncia una convocatòria pública per a cobrir una plaça de cap d’oficina, amb destinació a l’Oficina
de Gestió de la Informació i de la Documentació de la Direcció d’Organització.
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Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 14 de setembre de 2007,
per la qual s’anuncia una concurrència per a cobrir una plaça d’auxiliar administratiu/va, amb destinació a
l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de l’Administració de Centre de Ciències Econòmiques i
Empresarials, de Dret i Ciències Polítiques i de Sociologia.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 18 de setembre de 2007,
per la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’administratiu/iva, amb destinació al
Gabinet Jurídic.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 19 de setembre de 2007,
per la qual s’anuncia una convocatòria pública per a cobrir una plaça de tècnic/a superior, amb destinació a la
Unitat d’Assessorament de l’Àrea d’Investigació i de Desenvolupament.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 20 de juny de 2007, per la
qual s’anuncia una concurrència per a cobrir les places d’administratiu/iva, que es detallen a continuació:
Plaça

Destinació

A

Unitat de Planificació de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans

B

Departament d’Economia de l’Empresa de l’Administració de Centre de Ciències Econòmiques i Empresarials, de
Dret i Ciències Polítiques i de Sociologia

Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 27 de setembre de 2007,
per la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’administratiu/iva d’afers acadèmic, amb
destinació a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Dret de l’Administració de Centre de Ciències Econòmiques i
Empresarials, de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 27 de setembre de 2007,
per la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de tècnic/a de suport informàtic, amb
destinació al Servei d’Informàtica Distribuïda de l’Administració de Centre de Ciències de la Comunicació.
Resolucions
Resolució del rector, de 26 de juliol de 2007, per la qual es fa públic el nomenament de les persones que
han superat les diferents fases de les proves selectives d’accés a l’escala administrativa (subgrup C1) (DOGC
núm. 4968, de 14 de setembre de 2007).
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 10 de setembre de 2007,
per la qual es declara desert el concurs intern per a cobrir una plaça de tècnic/a especialista de laboratori, amb
destinació a la Sala de Dissecció i Osteoteca del Departament de Ciències Morfològiques de l’Administració de
Centre de Medicina.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 12 de setembre de 2007,
per la qual s’atorga al senyor Alejandro González Caso la plaça de col·laborador en els Campionats de
Catalunya Universitaris 2008, amb destinació al Servei d’Activitat Física.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 12 de setembre de 2007,
per la qual s’atorga a la senyora Noelia Redondo Morata la plaça de tècnica especialista de laboratori, 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 13 de setembre de 2007,
per la qual s’anuncia el resultat de la convocatòria interna per a cobrir les dues places d’auxiliar de serveis que
es detallen a continuació:
Plaça

Destinació

Adjudicació

A

Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de l’Administració de Centre de
C. Econòmiques i Empresarials, de Dret i de C. Polítiques i de Sociologia

Senyor Antonio Camacho Duque

B

Administració de Centre de l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials i de
l’Escola Universitària d’Informàtica de Sabadell

Senyora Francisca Zafra Gómez
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Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 13 de setembre de 2007,
per la qual s’atorga a la senyora Àngels Boncompte Satorras la plaça d’administrativa, 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 13 de setembre de 2007,
per la qual s’atorga a la senyora Roser Juan Ahicart la 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 17 de setembre de 2007,
per la qual s’atorga a la senyora Glòria Salgado Gispert la plaça de tècnic superior, amb destinació a la Unitat
de Control Intern de l’Oficina de Planificació i d’Organització.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 17 de setembre de 2007,
per la qual s’atorga a la senyora Maria del Mar Díaz Prieto la 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.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 18 de setembre de 2007,
per la qual es declara desert el concurs intern per a cobrir una plaça de tècnic/a superior, amb destinació a la
Unitat d’Assessorament de l’Àrea d’Investigació i de Desenvolupament.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 18 de setembre de 2007,
per la qual s’atorga al senyor Antoni Vendrell Soriguera la plaça d’administratiu, amb destinació a la Gestió
Econòmica de l’Administració de Centre de Ciències de l’Educació i de Traducció i d’Interpretació.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 26 de setembre de 2007,
per la qual s’atorga a la senyora Carolina Segura Tarragona la plaça d’auxiliar administratiu, amb destinació a
l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) 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 setembre de 2007,
per la qual es declara desert el concurs intern en la fase de trasllat i es comunica que continua el procés de
selecció en la fase de promoció, per a cobrir una plaça d’administratiu/iva, amb destinació a la Gestió
Acadèmica de la Facultat de Ciències de l’Educació de l’Administració de Centre de Ciències de l’Educació i de
Traducció i d’Interpretació.

V. Disposicions d’interès per a la UAB
V.1. Estatals
Resolució de la Presidència de l’Agencia Española de Cooperación Internacional, de 10 d'agost de
2007, d'adjudicació parcial de les ajudes de convocatòria oberta i permanent per a activitats de cooperació i
ajuda al desenvolupament, corresponents al primer procediment de l'any 2007 (BOE núm. 213, de 5 de
setembre de 2007).
Resolució de la Presidència de l’Agencia Española de Cooperación Internacional, de 12 d'agost de
2007, d'adjudicació parcial de les ajudes de convocatòria oberta i permanent per a activitats de cooperació i
ajuda al desenvolupament (BOE núm. 214, de 6 de setembre de 2007).
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 18 de gener de 2007, per la qual es fa pública
la pèrdua de títol oficial de Diplomada en Infermeria (BOE núm. 217, de 10 de setembre de 2007).
Resolució del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de 21 d'agost de 2007, de la
Presidència de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional, per la qual es declara la disponibilitat de
crèdits addicionals als aprovats en la Resolució de 5 de març de 2007, per la qual es convoquen ajudes de
convocatòria oberta i permanent per a activitats de cooperació i ajuda al desenvolupament, corresponent a
l'any 2007 (BOE núm. 218, d’11 de setembre de 2007).
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Correcció d'errors del Reial decret 1109/2007 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 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. 219, de 12 de setembre de 2007).
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 4 d'agost de 2007, per la
qual es modifica la de 16 de maig de 2007, d'ajudes del programa José Castillejo, per a estades de mobilitat en
l'estranger de joves doctors pertanyents al personal docent o investigador d'universitats i de centres
d'investigació per al curs acadèmic 2007-2008 (BOE núm. 219, de 12 de setembre de 2007).
Resolució de l’Instituto Nacional de Administración Pública, de 28 d'agost de 2007, per la qual es
convoca la cinquena edició dels Premis a la Qualitat dels Materials Didàctics (BOE núm. 220, de 13 de setembre
de 2007).
Ordre 2632/2007 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 7 de setembre, per la qual es
modifica l'Ordre TAS/2865/2003, de 13 d'octubre, per la qual es regula el conveni especial en el sistema de la
Seguretat Social (BOE núm. 221, de 14 de setembre de 2007).
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 24 de juliol de 2007, per la qual es fa pública la
pèrdua de títol oficial de Llicenciat en Ciències (Geològiques) (BOE núm. 221, de 14 de setembre de 2007).
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 6 de juliol de 2007, per la qual es fa pública la
pèrdua de títol oficial de Llicenciada en Ciències Biològiques (BOE núm. 221, de 14 de setembre de 2007).
Reial Decret 8/2007 de 14 de setembre, pel qual es modifiquen determinats articles de la Llei 23/1992, de
30 de juliol, de Seguretat Privada (BOE núm. 225, de 19 de setembre de 2007).
Correcció d'errors de la Llei 20/2007, de 11 de juliol, de l'Estatut del treball autònom (BOE núm. 230, de
25 de setembre de 2007).
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 3 de setembre de 2007,
per la qual es concedeixen les aportacions complementàries a les Universitats per al desenvolupament del
programa comunitari Erasmus (BOE núm. 230, de 25 de setembre de 2007).
V.2. Autonòmiques
Resolució de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, de 12 de juliol de 2007, per la
qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts per donar suport al desenvolupament
de projectes de recerca i innovació en matèria educativa i d'ensenyament formal (reglat) i no formal (no reglat)
(DOGC núm. 4960, de 3 de setembre de 2007).
Decret 193/2007 del Departament de Treball, de 4 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre el
procediment administratiu especial per a la imposició de mesures correctores d'incompliments en matèria de
prevenció de riscos laborals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4963, de
6 de setembre de 2007).
Resolució del Departament de la Vicepresidència, de 29 d'agost de 2007, per la qual es convoca
concurs públic corresponent a l'any 2007 per a la concessió d'ajuts per a la realització d'investigacions sobre la
història contemporània de Catalunya (DOGC núm. 4965, de 10 de setembre 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 per a la renovació de beques de formació d'investigadors i
investigadores predoctorals per a estudiants internacionals, associades a programes de doctorat (FI-IQUC)
(DOGC núm. 4965, de 10 de setembre de 2007).
Resolució del Departament de la Vicepresidència, de 29 d'agost de 2007, per la qual es convoca
concurs públic corresponent a l'any 2007 per a la concessió d'ajuts per a la publicació d'obres sobre la història
contemporània de Catalunya (DOGC núm. 4966, de 12 de setembre de 2007).
Ordre 316/2007 del Departament de Governació i Administracions Públiques, d'11 de setembre, per
la qual es fa pública la convocatòria dels Premis de Civisme del Departament de Governació i Administracions
Públiques per a l'any 2007 (DOGC núm. 4966, de 12 de setembre de 2007).
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Resolució de l’Escola d'Administració Pública de Catalunya, de 3 de setembre de 2007, per la qual
s'aproven les bases per a la concessió de subvencions a treballs de recerca sobre Administració pública i
s'aprova la convocatòria per a l'any 2007 (DOGC núm. 4966, de 12 de setembre de 2007).
Decret 200/2007 del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, de 10 de setembre, de
reestructuració del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa (DOGC núm. 4967, de 13 de setembre de
2007).
Ordre 317/2007 del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, de 6 de setembre, per la qual
es dóna publicitat a la relació de les taxes vigents del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa (DOGC
núm. 4967, de 13 de setembre de 2007).
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 5 de setembre de 2007, per la qual s'anuncia
concurs públic per a la contractació del subministrament 2672/2007-LLibres de text per a una diplomatura en
postgrau i un màster (DOGC núm. 4971, de 19 de setembre de 2007).
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 5 de setembre de 2007, per la qual s'anuncia
concurs públic d'homologació 2671/2007 - Homologació dels serveis de transports i mudances (DOGC núm.
4971, de 19 de setembre de 2007).
Decret 205/2007 del Departament de Governació i Administracions Públiques, de 18 de setembre,
de reestructuració parcial del Departament de Governació i Administracions Públiques (DOGC núm. 4972, de 20
de setembre de 2007).
Decret 210/2007 del Departament de Governació i Administracions Públiques, de 18 de setembre,
de nomenament de la senyora Carme López Pol com a directora general de Planificació del Departament
d'Innovació, Universitats i Empresa (DOGC núm. 4971, de 20 de setembre de 2007).
Reial Decret 1266/2007 del Cap de l’Estat, de 24 de setembre, de traspàs de funcions de l'Administració
de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d'utilitat pública de les associacions i aplicació
dels beneficis fiscals a associacions i fundacions (DOGC núm. 4974, de 25 de setembre de 2007).
Reial Decret 1267/2007 del Cap de l’Estat, de 24 de setembre, sobre traspàs de les funcions i els serveis
de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya relatius a l'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
(DOGC núm. 4974, de 25 de setembre de 2007).
Ordre 331/2007 del Departament de la Vicepresidència, de 3 de setembre, per la qual s'aproven les
bases reguladores de la concessió de subvencions per a la promoció internacional de les organitzacions
catalanes i s'obre la convocatòria per a l'any 2007 (DOGC núm. 4975, de 26 de setembre de 2007).
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