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COMISSIÓ ACADÈMICA DEL CONSELL SOCIAL
Acord 8/2004, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova la resolució de les bases de la convocatòria de les beques de
col·laboració amb departaments per al curs acadèmic 2004-2005 convocades pel Ministeri d'Educació i Ciència.

COMISSIÓ ECONÒMICA DEL CONSELL SOCIAL
Acord 4/2004, de 8 d'octubre, pel qual s''aprova la modificació de crèdit del pressupost del Consell Social
corresponent a l'exercici 2004.
Acord 5/2004, de 8 d'octubre, pel qual s'aprova la proposta de despesa a càrrec del pressupost del Consell Social de
l'any 2004, per a la remodelació de la sala de reunions i la climatització dels espais del Consell Social.
Acord 6/2004, de 8 d'octubre, pel qual s'aproven les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB corresponents
al segon trimestre de l'exercici 2004.

Acord 7/2004, de 8 d'octubre, pel qual s'aprova la proposta de tarifes corresponents a l'any 2005 dels serveis de
l'Escola de Postgrau.

Acord 8/2004, de 8 d'octubre, pel qual s'aprova la proposta de tarifes corresponents a l'any 2005 dels serveis de
Gabinet de Llengua Catalana.

COMISSIÓ D'AVALUACIÓ I CONTROL DEL PROFESSORAT

Acord 8/2004, de 25 d'octubre, pel qual s'informa del recurs presentat per una professora, en relació a l'avaluació
desfavorable de l'activitat docent.
COMISSIÓ DE DOCTORAT
Acord 18/2004, de 28 d'octubre,

pel qual s'aprova el protocol d'avaluació de programes de Doctorat.

Acord 19/2004, de 28 d'octubre, pel qual s'aprova la recomanació de la Comissió de Doctorat sobre programació
dels cursos de doctorat 2005-2006.
Acord 20/2004, de 28 d'octubre, pel qual es resolen diferents sol·licituds presentades a la Comissió de Doctorat.

COMISSIÓ D'INVESTIGACIÓ
Acord 38/2004, de 28 d'octubre, pel qual es resol la convocatòria per a la concessió d'ajuts per a la millora de la
Seguretat als Laboratoris de recerca per l'any 2004.
Acord 39/2004, de 28 d'octubre, pel qual s'acorda el repartiment del romanent del Fons Bibliogràfic del Pla
d'Inversions 2004.
Acord 40/2004, de 28 d'octubre, pel qual es s'acorda la priorització de les sol·licituds de les Beques Predoctorals de
la DGR.
Acord 41 /2004, de 28 d'octubre, pel qual s'acorda aprovar les bases de la convocatòria de beques especials per
formació d'Investigadors UAB-BSCH.

RESOLUCIONS DEL RECTORAT
Resolució del rector, de 4 d'octubre de 2004, per la qual es delega la signatura per a la subscripció de contractes i
convenis en matèria de promoció cultural en que participa la UAB, en el vicerector d'Estudiants i de Promoció Cultural.
Resolució del rector, de 6 d'octubre de 2004, per la qual es delega la signatura per a la subscripció de contractes i
convenis en matèria de tranferència formativa en que participa la UAB, en la directora de l'Escola de Postgrau.
RESOLUCIONS DE LA GERÈNCIA
Resolució del gerent, d'1 de setembre de 2004, per la qual es nomena la senyora Dolors Nieto Eixarch
administradora d'espais, sota la dependència de l'Àrea d'Arquitectura i d'Urbanisme.
NOMENAMENTS INSTITUCIONALS
Resolució del rector, de 5 d'octubre de 2004, per la qual es nomena el senyor Carles Jaime Cardiel coordinador per
a les relacions amb l'ensenyament secundari.
Resolució del rector, de 6 d'octubre de 2004, per la qual es nomena el senyor David Molina Gallart representant de
la UAB en el consorci de l'Observatori del Paisatge.
Resolució del rector, de 25 d'octubre de 2004, per la qual es nomena el senyor Francesc Gòdia Casablancas
representant de la UAB a la Fundació Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona.
NOMENAMENTS DE FACULTATS, ESCOLES UNIVERSITÀRIES I ESCOLA DE POSTGRAU
Resolució del rector, d'1 d'octubre de 2004, per la qual es nomena la senyora Lourdes Aguilar Cuevas
coordinadora d'Intercanvis de la Facultat de Traducció i d'Interpretació.

Resolució del rector, de 5 d'octubre de 2004, per la qual es nomena el senyor Roland Keith Pearson
sotscoordinador d'Intercanvis de la Facultat de Traducció i d'Interpretació.
Resolució del rector, de 14 d'octubre de 2004, per la qual es nomena la senyora Josefina Pons Picart coordinadora
de Doctorat i secretària de l'Escola de Postgrau.
Resolució del rector, de 22 d'octubre de 2004, per la qual es nomena la senyora Adriana Pintori Olivotto
sotscoordinadora d'Intercanvis ERASMUS de la Facultat de Traducció i d'Interpretació.
Resolució del rector, de 28 d'octubre de 2004, per la qual es nomena el senyor Ramon Vilanova Arbós sotsdirector
d'Ordenació Acadèmica de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria.
Resolució del rector, de 28 d'octubre de 2004, per la qual es nomena la senyora Mercè Villanueva Gay secretària
de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria.
NOMENAMENTS DE DEPARTAMENTS

Resolució del rector, d'1 d'octubre de 2004, per la qual es nomena el senyor Francisco Javier Lafuente Sancho
director del Departament d'Enginyeria Química.
Resolució del rector, d'1 d'octubre de 2004, per la qual es nomena el senyor Gregori Guasp Balaguer coordinador
de serveis informàtics del Departament d'Enginyeria Química.
Resolució del rector, d'1 d'octubre de 2004, per la qual es nomena la senyora Anna Muntada Torrellas
coordinadora de tercer cicle del Departament d'Art.
Resolució del rector, d'1 d'octubre de 2004, per la qual es nomena el senyor Lluís Tort Bardolet director del
Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia.
Resolució del rector, d'1 d'octubre de 2004, per la qual es nomena la senyora Joaquima Navarro Ferreté secretària
del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia.
Resolució del rector, d'1 d'octubre de 2004, per la qual es nomena la senyora Maria Dolors Benaigues Massa
secretària del Departament d'Enginyeria Química.
Resolució del rector, d'1 d'octubre de 2004, per la qual es nomena el senyor José Luis Montesinos Segui
coordinador d'Investigació del Departament d'Enginyeria Química.
Resolució del rector, de 5 d'octubre de 2004, per la qual es nomena el senyor Ferran Sancho Pifarré director del
Departament d'Economia i d'Història Econòmica.
Resolució del rector, de 5 d'octubre de 2004 , per la qual es nomena la senyora M. Carme Viladrich Segués
coordinadora de Tercer Cicle i cap de la Unitat de Metodologia del Departament de Psicobiologia i de Metodologia de
les Ciències de la Salut.
Resolució del rector, de 7 d'octubre de 2004, per la qual es nomena la senyora Montserrat Baras Gómez directora
del Departament de Ciència Política i de Dret Públic.
Resolució del rector, de 7 d'octubre de 2004, per la qual es nomena la senyora Pilar Gómez Alcover secretària del
Departament de Ciència Política i de Dret Públic.
Resolució del rector, de 7 d'octubre de 2004, per la qual es nomena la senyora Roser Granero Pérez secretària del
Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut.
Resolució del rector, de 7 d'octubre de 2004, per la qual es nomena la senyora Cecilia Llobet Roig secretària del
Departament de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials.
Resolució del rector, de 7 d'octubre de 2004, per la qual es nomena la senyora Marta Milian Gubern coordinadora
de Tercer Cicle del Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials.
Resolució del rector, de 18 d'octubre de 2004, per la qual es nomena el senyor Jordi Maluquer de Motes Bernet
coordinador de la Unitat d'Història Econòmica del Departament d'Economia i d'Història Econòmica.
Resolució del rector, de 18 d'octubre de 2004, per la qual es nomena la senyora Montserrat Sarrà Adroguer
coordinadora de Tercer Cicle del Departament d'Enginyeria Química.

Resolució del rector, de 18 d'octubre de 2004, per la qual es nomena el senyor David Gabriel Buguña delegat
d'estudis d'Enginyeria Química.
Resolució del rector, de 18 d'octubre de 2004, per la qual es nomena el senyor Francesc Rodríguez Bernal
secretari del Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana.
Resolució del rector, de 21 d'octubre de 2004, per la qual es nomena la senyora M. Esther Fernández Mostaza
secretària del Departament de Sociologia.
Resolució del rector, de 22 d'octubre de 2004, per la qual es nomena el senyor Miquel Riba Rovira coordinador de
la Unitat d'Ecologia del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i d'Ecologia.
Resolució del rector, de 22 d'octubre de 2004, per la qual es nomena la senyora Pilar Pineda Herrero secretària del
Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social.

CONVENIS MARCS DE COL·LABORACIÓ
(convenis que han finalitzat el procés de signatura per les parts durant el mes d'octubre)

Conveni de 9 de setembre de 2004 entre la UAB i la Fundación Universidad Central de Bogotá, Colòmbia per
col·laborar en els aspectes d'investigació, formació, documentació, difusió i comunicació.
Conveni de 4 d'octubre de 2004 entre la UAB i la Fundació Jordi Gol i Gurina i l'Institut Català de la Salut per
impulsar i promoure i desenvolupar la recerca, el coneixement científic i tecnològic, la docència i la formació del
personal de les diferents institucions en el camp de la recerca biomèdica i les ciències de la salut i de la vida, a l'àmbit
de l'atenció primària.
Conveni de 18 d'octubre de 2004 entre la UAB i el Grupo YAVI de Investigaciones Científicas, Jujuy, Argentina per
col·laborar el els aspectes docents i investigadors relacionats amb el camp científic.
Conveni de 26 d'octubre de 2004 entre la UAB i l'Orquestra Simfònica del Vallès amb l'objecte de coordinar les
activitats de l'Orquestra en àrees de formació, difusió i recerca de la música, així com facilitar la participació dels
estudiants de la UAB en les activitats pedagògiques i artístiques.
CONVENIS EN MATÈRIA ESPECÍFICA
(convenis que han finalitzat el procés de signatura per les parts durant el mes d'octubre)

Addenda d'1 de juny de 2004 entre la UAB i l'Institut d'Estudis Catalans al conveni de col·laboració subscrit el 4 de
juliol de 1997 en matèria de gestió acadèmica.
Conveni de 15 de juny de 2004 entre la UAB i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per impartir,
durant l'any 2004, activitats de formació permanent del professorat no universitari de formació professional específica
de Catalunya.
Conveni de 15 de juny de 2004 entre la UAB i la Fundació d'Investigació Hospital de Sant Pau (Servei ORL) per dur
a terme diferents cursos d'aprenentatge en anatomia quirúrgica per a metges especialistes i metges residents.
Addenda de 7 de juliol de 2004 entre la UAB i la Direcció General de Seguretat Ciutadana al conveni de cessió del
dret d'ús d'aules i equipaments per a les proves dels mossos d'esquadra, signat l'1 d'octubre de 2001.
Conveni de 1 de setembre de 2004 entre la UAB i Geis Consultores de Dirección, S.A. (GEIS) per organitzar
conjuntament sis cursos en format presencial i/o distància, a través de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials de
Sabadell.
Conveni de 9 de setembre de 2004 entre la UAB i el Departament de Treball i Indústria (DTI), el CIDEM, Barcelona
Aeronàutica i de l'Espai (BAIE), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), La Caixa, la Universitat de Barcelona
(UB), Indústria i Navegació de Barcelona, l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), ABGAM, SA, Arte SA,
ASM DIMATEC, SA, Atos Origin, SAE, CAD'TECH EDAG Engineering+Desig, SA, EDV SL, GPA-Gestió i Promoció
Aeroportuària SA, GTD SA, Gutmar, SA, Mier Comunicaciones, SA, NTE, sa, Promatus, SL, Rubi Disseny Industrial,
SL, Sener SA, Serra Soldadura, SA, Solid Enginyeria, SL, Starlab Barcelona, SL, Tismi, SL, TMS-Aritex Cading, SA,
Ultramagic, SA per a la creació d'un Centre Tecnològic per a la indústria Aeronàutica i de l'Espai (CTAE) que s'integri
a la XCT.
Conveni de 29 de setembre de 2004 entre la UAB i l'Escola de Policia de Catalunya pel qual s'estableixen les
condicions específiques en relació amb l'assignatura "Història de Catalunya" del curs de formació bàsica 2004-05 de
l'EPC.

Annex de 30 de setembre de 2004 entre la UAB i la Fundació Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d'Hebron
al conveni de col·laboració signat el 8 de juny de 2004 en el qual es modifiquen els pactes segon, cinquè i vuitè.
Conveni d'1 d'octubre de 2004 entre la UAB i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a la
realització de l'estudi "Pautes de Consum Cultural a partir de l'accessibilitat 2000" a càrrec del Grup d'Estudis de
Mobilitat, Transport i Territori (GEMOTT).
Conveni de 7 d'octubre de 2004 entre la UAB i la Universitat de les Illes Balears (UIB) per col·laborar en l'edició de
les Actes del I Simposi Internacional José Agustín Goytisolo.
Conveni de 8 d'octubre de 2004 entre la UAB i el Consejo Superior de Investigaciones Científicas per a la creació
d'un laboratori de Proteómica.
Conveni de 15 d'octubre de 2004 entre la UAB i diferents universitats de Bèlgica, França, Itàlia, Portugal, Espanya,
Suècia i Holanda per a la realització del projecte: Master in Theoretical Chemistry and Computational Modelling.
Conveni de 26 d'octubre de 2004 entre la UAB i l'Orquestra Simfònica del Vallès per fixar les activitats del curs
acadèmic 2004-2005.

CONVOCATÒRIES I RESOLUCIONS DE PLACES DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR
Convocatòries
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 2 de juliol de 2004, per la qual es convoquen concursos
d'accés a Cossos de funcionaris docents universitaris.
(DOGC núm. 4188, de 3 d'agost de 2004).
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 27 de setembre de 2004, per la qual es convoquen
concursos d'accés a Cossos de funcionaris docents universitaris per a ocupar places assistencials bàsiques. (BOE
núm. 259, de 27 d'octubre de 2004).
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 27 de setembre de 2004, per la qual es convoquen
concursos d'accés a Cossos de funcionaris docents universitaris. (BOE núm. 260, de 28 d'octubre de 2004) .
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 29 de setembre de 2004, per la qual es convoquen
concursos d'accés a Cossos de funcionaris docents universitaris per a ocupar places assistencials bàsiques
vinvulades a l'Institut Català de la Salut. (BOE núm. 261, de 29 d'octubre de 2004).

Resolucions

Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 19 de juliol de 2004, per la qual es nomena la senyora
Roser Pleixats Rovira, catedràtica d'Universitat, Àrea de coneixement de Química Orgànica, adscrita al Departament
de Química. (BOE núm. 209, de 30 d'agost de 2004).

CONVOCATÒRIES I RESOLUCIONS DE PLACES DE PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
Convocatòries

Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, d'1 d'octubre de 2004,
per la qual es convoca concurs intern per a cobrir sis places de tècnic/a de suport a la recerca (nivell 20), amb
destinació al Servei d'Anàlisi Química, al Servei de Prevenció i Medi Ambient, al Servei d'Endocrinologia i
Radioimmunoanàlisi, la Planta Pilot de Fermetació, el Servei de Diagnòstic Patològic de Peixos i al Servei d'Anàlisi de
Fàrmacs.
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 4d'octubre de 2004, per la qual es
convova concurs intern per a cobrir una plaça tres places d'auxiliar administratiu/iva (nivell 16), amb destinació al
Servei d'Idiomes Moderns, a la Gestió Acadèmica de la facultat de Traducció i d'Interpretació i a l'Oficina de serveis

Tècnics.
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 5 d'octubre de 2004, per la qual es
convova concurs públic per a cobrir una plaça de tècnic/a mitjana, amb destinació a l'Oficina d'estudis i de Gestió de la
Informació.
Resolució del vicerector de Professorat i de Personal d'Administració i Serveis, de 13 de setembre de 2004,
per la qual es convoca concurs per a accedir a dues places de l'escala tècnica. (DOGC núm. 4232, de 5 d'octubre de
2004).
Resolució del vicerector de Professorat i de Personal d'Administració i Serveis, de 13 de setembre de 2004,
per la qual es convoca una plaça per a accedir a l'escala de gestió pel sistema de concurs (DOGC núm. 4232, de 5
d'octubre de 2004).
Resolució del vicerector de Professorat i de Personal d'Administració i Serveis, de 6 de setembre de 2004, per
la qual es convoca una plaça per a accedir a l'escala A: tècnic/a superior de supost a la recerca pel sistema de
concurs (DOGC núm. 4237, de 13 d'octubre de 2004).
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 15 d'octubre de 2004, per la qual
es convova concurs públic per a cobrir una plaça de tècnic/a de suport informàtic, amb destinació al Servei
d'Informàtica Distribuïda de Ciències de la Comunicació.
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 15 d'octubre de 2004, per la qual
es convoca concurs intern per a cobrir una plaça de tècnic/a superior, amb destinació l'Àrea de Comunicació i
Promoció.
Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans, de 26 d'octubre de 2004, per la qual es
convoca convocatòria externa per a cobrir una plaça de tècnic/a superior de promoció, amb destinació a l'Àrea de
Comunicació i Promoció.

Resolucions

Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, d'1 d'octubre de 2004,
per la qual s'atorga al senyor Joaquín Fortea Herranz, la plaça d'auxiliar de serveis, amb destinació al Suport Logístic i
Punt d'Informació de la Facultat de Veterinària.
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 5 d'octubre de 2004, per la qual es
declara desert el concurs intern per a cobrir una plaça de tècnic/a mitjana, amb destinació a l'Oficina d'Estudis i de
Gestió de la Informació.
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 14 d'octubre de 2004, per la qual
es declara desert el concurs intern per a cobrir una plaça de tècnic/a de suport informàtic, amb destinació al Servei
d'Informàtica Distribuïda de Ciències de la Comunicació.
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 14 d'octubre de 2004, per la qual
es declara desert el concurs intern per a cobrir sis places de l'escala t'ecnica superior de suport a la recerca (nivell 20).
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 14 d'octubre de 2004, per la qual
es declara deserta la concurrència per a cobrir una plaça d'auxiliar administratiu /iva, amb destinació al Servei
d'Idiomes Moderns.
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 14 d'octubre de 2004, per la qual
s declara deserta la concurrència per a cobrir una plaça d'auxiliar administratiu /iva, amb destinació a la Gestió
Acadèmica de la Facultat de Traducció i d'Interpretació.
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 14 d'octubre de 2004, per la qual
s'atorga la senyora Guadalupe Part Mendiola una plaça d'auxiliar administractiva, amb destinació a l'Oficina de
Serveis Tècnics.
Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans, de 22 d'octubre de 2004, per la qual s'atorga
la senyora Iolanda Calvo Urgell la plaça de tècnica superior en Comunicació Digital, amb destinació a l'Àrea de
Comunicació i Promoció.
Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans, de 26 d'octubre de 2004, per la qual es

declara deserta la convocatòria interna per a cobrir una plaça de tècnic/a superior de promoció, amb destinació a
l'Àrea de Comunicació i Promoció.
DISPOSICIONS ESTATALS
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 9 de setembre de 2004, per la qual es publica la
modificació del pla d'estudis del títol de Mestres, especialitat de Llengua Estrangera. (BOE núm. 247, de 13 d'octubre
de 2004).
Ordre del Ministerio de Educación y Ciencia, de 4 d'octubre de 2004, per la qual s'estableix el curs de nivelació de
coneixements previstos al Reial Decret 168/2004, de 30 de gener, pel qual es regulen les condicions per a la
declaració de l'equivalència entre determinats títols en matèria d'educació social i el títol oficial de Diplomat en
Educació Social establert pel Reial Decret 1420/1991, de 30 d'agost. (BOE núm. 248, de 14 d'octubre de 2004).
Ordre del Ministerio de Educación y Ciencia , de 4 d'octubre de 2004, per la qual es convoquen els Premis
Nacionals de Fi de carrera d'Educació Universitària, destinants aall que han finalitzat els estudis en el curs acadèmic
2003-2004 (BOE núm. 258, de 26 d'octubre de 2004).

DISPOSICIONS AUTÒNOMIQUES
Resolució del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, de 28 de setembre de 2004, de
cessament de càrrecs de comandament i de llocs singulars del Departament. (DOGC núm. 4232, de 5 d'octubre de
2004).
Resolució del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, de 28 de setembre de 2004, per
la qual s'adapten diversos nomenaments de càrrecs de comandament i de llocs singulars a la nova estructura del
Departament. (DOGC núm. 4232, de 5 d'octubre de 2004).
Decret del departament de Treball i Indústria, de 6 d'octubre de 2004, pel qual es es crea el registre de delegats i
delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de
designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut. (DOGC núm. 4234,
de 6 d'octubre de 2004).
Resolució de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, d'1 d'octubre de 2004, pel qual
es dóna publicitat al procediment per a l'emissió de l'acreditació de recerca avançada, d'acord amb la Llei 1/2003, de
19 de febrer, d'universitats de Catalunya. (DOGC núm. 4235, de 7 d'octubre de 2004).
Resolució de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, de 4 d'octubre de 2004, pel qual
es dóna publicitat al procediment per a l'emissió de l'acreditació de recerca avançada, d'acord amb la Llei 1/2003, de
19 de febrer, d'universitats de Catalunya. (DOGC núm. 4235, de 7 d'octubre de 2004).
Resolució del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, de 13 d'octubre de 2004, per la
qual es dóna publicitat a l'atorgament de subvencions. (DOGC núm. 4237, de 13 d'octubre de 2004).
Resolució de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, de 15 d'octubre de 2004, pel
qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria d'ajuts per desenvolupar projectes de formació en tecnologies de la
informació i la comunicació orientats a fomentar l'accés a la societat del coneixement a Calalunya. (DOGC núm. 4239,
de 15 d'octubre de 2004).
Resolució del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, de 19 d'octubre de 2004, per la
qual s'implanten diversos estudis universitaris oficials a la Universitat Autònoma de Barcelona, a la Universitat
Politèncica de Catalunya, a la Universitat Pompeu Fabra, a la Universitat de Lleida i a la Universitat Rovira i Virgili.
(DOGC núm. 4242, de 19 d'octubre de 2004).
Resolució del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, de 19 d'octubre de 2004, per la
qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts per al finançament d'actuacions en l'àmbit de la comunicació i de
la diculgació científica. (DOGC núm. 4242, de 19 d'octubre de 2004).
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