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COMISSIÓ ACADÈMICA DEL CONSELL SOCIAL
_____________________________________________________________________
Acord 11/2005, de 13 de gener, pel qual s'adjudiquen dues beques de matrícula dels estudis de Graduat Superior en
Estudis Internacionals i Interculturals, per al curs acadèmic 2004-2005.
Acord 12/2005, de 13 de gener, pel qual es desestima un recurs de reposició en relació a la convocatòria de beques de
matrícula corresponent al curs acadèmic 2004-2005, dels estudis de Graduat Superior en Estudis Internacionals i
Interculturals.
Acord 13/2005, de 13 de gener, pel qual s'informa favorablement del recurs de reposició presentat en relació a la
convocatòria de beques de col·laboració amb departaments per al curs acadèmic 2004-2005, i es dona coneixement al
Ministerio de Educación y Ciencia.
Acord 14/2005, de 13 de gener, pel qual s'informa desfavorablement dels recursos de reposició presentats en relació a la
convocatòria de beques de col·laboració amb departaments per al curs acadèmic 2004-2005, i es dona coneixement al
Ministerio de Educación y Ciencia.

CONSELL DE GOVERN
_____________________________________________________________________
Acord 1/2005, de 27 de gener, pel qual s'acorda nomenar la senyora Estela Barnes de Carlotto, presidenta de l'Associació
Abuelas de Plaza de Mayo, i en nom del grup que representa, doctora honoris causa de la UAB.
Acord 2/2005, de 27 de gener, pel qual s'acorda aprovar el document Dedicació de Referència dels Departaments, que tot
seguit es transcriu:
Introducció
L'article 58 del reglament de professorat vigent recull el règim de dedicació del professorat i estableix. "Segons la normativa
vigent, el règim de dedicació a temps complet dels professors universitaris és de 37 hores i mitja setmanals, 8 de les quals
(12 en el cas dels TEU) han de ser de docència i 6 d'atenció a l'alumnat. La UAB, d'acord amb la seva política de foment
de la investigació, acceptarà, com a dedicació docent ordinària dels professors a temps complet, la que se situï dins la
franja de 6 a 8 hores setmanals de classe i 6 hores setmanals d'atenció als alumnes...".
Seguint l'esperit del reglament, l'objectiu d'aquesta proposta normativa és desenvolupar una metodologia consensuada per
tal de, en una primera etapa, poder establir de manera objectiva, dedicacions de referència dels departaments, segons la
seves dedicacions a la recerca i també a altres activitats acadèmiques (transferència de tecnologia, de coneixements,
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qualitat, i esforç docent especialment significatiu). Els departaments, en ús de la seva autonomia podran establir
metodologies pròpies per traslladar aquesta norma col·lectiva (departaments) a l'àmbit individual.
Segons això, la present proposta presenta una metodologia per establir el que anomenem "dedicació de referència" pels
diferents departaments, que permetin disposar d'un estàndard objectiu. Aquest estàndard ha de ser l'element de
comparació amb les dades de "dedicació docent segons pla docent" (el que consta a pla docent) i de "dedicació
docent segons pla docent teòric" (el que resulta de considerar la grandària de grups establerta per la COA segons la
tipologia de docència) que consten als quadres de comandament.
Els canvis metodològics que comportarà en un futur propè la transició cap a l'Espai Europeu d'Educació Superior i la
implantació dels crèdits ECTS, fan convenient disposar d'una metodologia estructurada d'assignació de recursos, que pugui
ser el punt de partida per adaptacions futures i que d'una manera simple pugui incloure les diferents activitats acadèmiques
del professorat i els canvis que es preveuen (nou decret de professorat funcionari, adaptació a l'EEES, crèdits ECTS, etc.).
En aquest sentit, la implantació en els propers anys dels crèdits ECTS comportarà necessàriament una comptabilització, al
menys parcial de la tasca docent del professor en funció del seu nombre d'alumnes (crèdits matriculats en lloc de crèdits
impartits) i per tant unes noves definicions de les "dedicacions segons pla docent i segons pla docent teòric". Per altra
banda, la consideració de "docència" haurà de ser ampliada, incloent-hi activitats relacionades amb la "formació", no
estrictament docents. És en aquest sentit que la present proposta ja es fa un primer pas, assignant "hores" de docència
impartida als càrrecs i sabàtics (model "tesi doctoral"). En realitat, aquest model el que fa és establir la "hora de activitat
docent" (amb la definició tan amplia com calgui) com unitat de mesura per totes les activitats del professorat, seguint
models europeus ben establerts.
La present proposta és una proposta normativa, que desenvolupa polítiques ja aprovades prèviament pel Claustre, i que
deriva de la necessitat de normativitzar les accions que s'estan duent a terme en l'àmbit de personal acadèmic, i per tant es
presenta a Consell de Govern per la seva aprovació (si s'escau). Tanmateix, l'Equip de Govern reconeix la necessitat
d'encetar un debat general sobre política de professorat (personal acadèmic), especialment tenint en compte els canvis que
s'han produït en els últims tres anys, i els que s'han de produir properament i per tant es compromet a iniciar el procés de
generació d'un nou document de Política General de Professorat que pugui ser aprovat pel Claustre al llarg del present any
2005. Per tant, la present proposta s'ha de considerar un document provisional, per aplicació qualitativa (entre d'altres
coses, en els propers mesos s'han de generar i acreditar les dades), que permet iniciar un camí, però que en qualsevol cas
està lligat a l'esmentat debat general i per tant haurà de ser revisat en el moment que es disposi del nou document de
Política de Professorat.
Proposta
8 hs/set de docència + 6 hs/set de tutories

Situació de partida (base de càlcul):
Indicadors

Rendiment

1) Activitat de recerca
a) Trams "Vius" de Recerca (2/3)
> 80% de Trams vius

1,0 h/set

60-79% de Trams vius

0,75 h/set

40-59% de Trams vius

0.5 h/set

20-39% de Trams vius

0.25 h/set

Aquest indicador resulta de la consideració dels professors que tenen un "tram d'investigació" vigent (aconseguit en l'últim
sexeni) normalitzat pel nombre de professors funcionaris i laborals LRU (de moment els únics que poden aconseguir
"trams"). En el seu moment, s'haurà d'estendre aquest nombre a tots els professors estables (quan els laborals LOU puguin
aconseguir "trams")

b) Projectes de Recerca Competitius (1/3)
0,5 h/set

Departaments situats en el primer tercil
Departaments situats en el segon tercil

0,25 h/set

En aquest indicador es comptabilitzaran la mitjana mòbil de tres anys dels recursos econòmics generats en el Departament
per projectes de recerca públics i competitius (sense incloure infrastructura), normalitzat per professor homologat del
departament. Aquest indicador serà a la seva vegada normalitzat per àmbits segons la mitjana de finançament per projecte
de Pla Nacional de I+D+I ("Areas no Orientadas") dels 12 àmbits que recull la memòria del Pla Nacional de I+D+I,
2000-2003.
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Els factors seran els següents:
Enginyeries
Biologia d'organismes i sistemes
Biologia molecular i cel·lular
Ciències de la terra
Ciències econòmiques
Ciències jurídiques
Ciències socials
Física i matemàtiques
Fisiologia i farmacologia
Humanitats I, filologia i filosofia
Humanitats II, història i art
Química

1
1.7
1
1.7
2.4
2.4
2.4
1.7
1
3.5
3.5
1

2) Recursos generats per activitats transferència de tecnologia i de coneixements
a) Convenis
Departaments situats en els dos primers quartils

0,25 h/set

En aquest indicador es comptabilitzarà la mitjana mòbil de tres anys dels recursos econòmics generats en el Departament
per convenis, normalitzat per professor homologat del departament
b) Formació Continuada
Departaments situats en els dos primers quartils

0,25 h/set

En aquest indicador es comptabilitzarà la mitjana mòbil de tres anys dels recursos econòmics generats en el Departament
per formació continuada, normalitzat per professor homologat del departament
3) Qualitat
Doctorat de Qualitat
Departaments responsables de doctorats de qualitat

0,25 h/set

L'apartat de qualitat pot incloure en el futur altres indicadors. Un indicador molt coherent amb el present plantejament serien
els "trams vius de docència", amb la mateixa definició que els de recerca, però utilitzant les dades dels "trams de docència
autonòmics" (avaluats). En qualsevol cas aquest indicador només podria utilitzar-se a partir de 2008 una vegada s'hagi
tancat un cicle complet de quinquenis avaluats. Esperem que en aquesta data, s'hagi ampliat el ventall de dedicacions
docents.
4) Esforç Docent
Departaments amb una relació CM*/CI** en el primer quartil 0.5 h/set
Departaments amb una relació CM*/CI** en el segon quartil 0.25 h/set
*CM = Crèdits matriculats en primera convocatòria
**CI = Crèdits impartits segons pla docent teòric (tipologies de docència i grandària estàndard de grups, segons acords de
la COA).
Tot i que les matèries adaptades a la docència en ECTS hauran d'incloure en la seva comptabilització els crèdits
matriculats (veure disposició transitòria segona), en aquest moment, aquesta situació és encara molt minoritària. L'anàlisi
de la pressió docent en els departaments porta a la conclusió que aquesta és molt marcada en alguns departaments. Amb
la intenció de reconèixer, al menys en part, aquest esforç docent suplementari que fan aquests departaments, es proposa
el present indicador.
En successives revisions del present acord, i una vegada l'adaptació a l'EEES estigui suficientment avançada i l'esforç
docent segons els crèdits matriculats estigui ja comptabilitzat en la base de càlcul, és considerarà la supressió del present
indicador.
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Nota general: En cap cas els rendiments d'un Departament podran superar les 2 h/set

Disposicions Addicionals

Primera
Tots els càrrecs, sabàtics, llicències, permisos especials, etc., comptabilitzaran com "docència" pels interessats i pels
departaments (model "tesis doctorals" en vigor) i així constarà en els quadres de comandament dels departaments (que
també inclouran els reforços institucionals assignats al departament per alguns càrrecs, sabàtics i altres).
A tall d'exemple, la "docència" que correspondria comptabilitzar pels diferents càrrecs seria:
Rector / Vicerectors:

240 h/any

Any sabàtic:

240 h/any

Degà:

180 h/any

Director Departament:

120 h/any

Delegats del Rector:

120 h/any

Coordinador "Bologna":

120 h/any

Coordinador Titulació:

90 h/any

Vicedegà:

90 h/any

Dinamitzador "Bologna"

90 h/any

Segona
Aquells departaments que presentin tant una dedicació docent segons pla docent, com una dedicació docent segons pla
docent teòric, superior a la dedicació de referència podran sol·licitar recursos de reforç addicionals als assignats pels
sabàtics, llicències i alguns càrrecs (que ja els tenen concedits automàticament), per cobrir els dèficits.
Disposicions Transitòries
Primera
La metodologia proposada no serà aplicable, fins que és disposi de dades fiables de pla docent, al següents departaments:
- Ciències Morfològiques
- Cirurgia
- Medicina
- Pediatria, Obstr., Ginec. I Medicina Preventiva
- Psiquiatria i Medicina Legal
- Medicina i Cirurgia Animals
- Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia
En dos casos, s'utilitzaran les dades "Campus" desagregades del conjunt:
- Genètica i Microbiologia
- Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia.
Segona
Les activitats docents seran transitòriament comptabilitzades en base a crèdits impartits per les titulacions no adaptades a
l'EEES, segons les disposicions vigents aprovades per la COA. En el termini màxim de sis mesos, l'Equip de Govern
presentarà al Consell de Govern per la seva aprovació (si s'escau) la metodologia de comptabilització de les activitats
docents en les titulacions en procés d'adaptació a l'EEES i en qualsevol cas aquesta comptabilització inclourà, al menys un
terme directament relacionat amb els crèdits matriculats pels alumnes.
Disposicions Finals
Primera
La present normativa és refereix explícitament a "departaments" (i excepcionalment a àrees de coneixement i unitats) i no
és directament aplicable als professors d'un departament. Tanmateix, per aquest acord s'insta als departaments a establir
models individualitzats de dedicació variable del seu professorat a les diferents activitats recollides en el present document
("Plans Individualitzats de Dedicació Acadèmica"). L'Equip de Govern donarà suport i assessorament a tots aquells
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departaments que decideixin avançar en aquesta direcció. Per tal de salvaguardar els drets individuals dels professors,
aquests models hauran de ser aprovats pel Consell de Govern.
Segona
En el marc de l'evolució cap a models individualitzats de dedicació variable del seu professorat a les diferents activitats
recollides en el present document, i tot i que a nivell col·lectiu (departaments) és considera com a base de càlcul una
dedicació docent de 8 h/set per professor homologat, a nivell individual els departaments podran assignar fins a 12 h/set de
dedicació docent a aquells prof. TEUs no doctors i sense recerca homologada per la Comissió d'Investigació, amb més de
deu anys d'antiguitat (acord de Claustre General de 15-12-1998).
Acord 3/2005, de 27 de gener, pel qual s'acorda aprovar la relació de places a habilitar que s'ha de comunicar al Consejo
de Coordinación Universitaria (Reial Decret 774/2002, de 26 de juliol) següents:
CATEDRÀTICS D'UNIVERSITAT
Departament de Ciència Política i Dret Públic
Àrea de coneixement: Dret Constitucional
Núm de places: 1
TITULARS D'UNIVERSITAT
Departament d'Economia i d'Història Econòmica
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
Núm de places: 1
Departament d'Enginyeria Electrònica
Àrea de coneixement: Tecnologia Electrònica
Núm de places: 1
CATEDRÀTICS D'UNIVERSITAT (plaça vinculada)
Àrea de coneixement: Medicina (Hospital de Sant Pau)
Especialitat hospitalària: Hematologia
Núm. de places: 1
Acord 4/2005, de 27 de gener, pel qual s'acorda aprovar la divisió del Departament d'Informàtica en els departaments
següents:
- Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius
- Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions
- Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics
- Departament de Ciències de la Computació
Acord 5/2005, de 27 de gener, pel qual s'acorda:
1. Ratificar l'aprovació del Reglament de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
2. Ratificar l'aprovació del Reglament del Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana.
3. Ratificar l'aprovació del Reglament del Departament de Ciències Morfològiques.
4. Ratificar l'aprovació del Reglament del Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina
Preventiva.
5. Ratificar l'aprovació del Reglament del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació.
6. Ratificar l'aprovació del Reglament del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut.
7. Ratificar l'aprovació del Reglament del Departament de Psicologia Social.
8. Ratificar l'aprovació del Reglament del Centre d'Estudis d'Humanitats.
Acord 6/2005, de 27 de gener, pel qual s'acorda aprovar la creació de l'Institut de Dret i Tecnologia UAB (IDT), com a
Centre Especial de Recerca, i el seu reglament.
Acord 7/2005, de 27 de gener, pel qual s'acorda aprovar el Reglament del Laboratori de Nivell de Seguretat Biològica 3 de
la Facultat de Veterinària.
Acord 8/2005, de 27 de gener, pel qual s'acorda modificar el Reglament del Servei de Granges i Camps Experimentals de
la UAB (S1).
Acord 9/2005, de 27 de gener, pel qual s'acorda suprimir el Servei de Biotecnologia Animal, adscrit al Departament de
Bioquímica (S3).
Acord 10/2005, de 27 de gener, pel qual s'acorda aprovar l'adscripció dels estudis d'Enginyeria Tècnica Industrial,
especialitat Química Industrial, a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria, i s'eleva al Consell Social.
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COMISSIÓ DE DOCTORAT
_____________________________________________________________________
Acord 1/2005, de 18 de gener, pel qual s'aproven els programes de doctorat per al curs 2005-2006 següents:
- Programa de doctorat en Farmacologia
- Programa de doctorat en Catàlisi Homogènia
- Programa de doctorat en Ciència dels materials
- Programa de doctorat en Electroquímica. Ciència i Tecnologia
- Programa de doctorat en Estructura i funció de proteïnes
- Programa de doctorat en Física
- Programa de doctorat en Informàtica
- Programa de doctorat en Matemàtiques
- Programa de doctorat en Química
- Programa de doctorat en Química Teòrica i Computacional
- Programa de doctorat en Art
- Programa de doctorat en Arts Escèniques
- Programa de doctorat en Història Comparada, Social, Política i Cultural
- Programa de doctorat en Humanitats
- Programa de doctorat en Informació i Documentació en l'era digital
- Programa de doctorat en Llengua i Literatura Catalanes
- Programa de doctorat en Musicologia
- Programa de doctorat en Traducció i Estudis Interculturals
- Programa de doctorat en Demografia
- Programa de doctorat en Didàctica de la Música
- Programa de doctorat en Educació Física i Esport: Didàctica i Desenvolupament Professional
- Programa de doctorat en Geografia
- Programa de doctorat en Percepció, Comunicació i Temps
- Programa de doctorat en Psicologia de l'Aprenentatge Humà
- Programa de doctorat en Psicologia de l'Educació
- Programa de doctorat en Psicologia de la Comunicació. Interacció Social i Desenvolupament Humà
- Programa de doctorat en Seguretat i Prevenció
- Programa de doctorat en Sistema de Justícia Penal

COMISSIÓ D'ORDENACIÓ ACADÈMICA
_____________________________________________________________________
Acord 1/2005, de 25 de gener, pel qual s' informa favorablement l'oferta de places de nou accés per al curs acadèmic
2005-2006.
Acord 2/2005, de 25 de gener, pel qual es dona el vistiplau a les activitats dirigides als estudiants de cada centre de la
UAB, aprovades per les respectives Juntes de Centre, que donen dret a reconeixement com a crèdits de lliure elecció per
al segon semestre del curs acadèmic 2004-2005.
Acord 3/2005, de 25 de gener, pel qual s'accepta incloure en el pla docent d'uns professors, del Departament de
Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia, la docència del curs de postgrau Revisió crítica de resultats de recerca en
farmacologia clínica.
Acord 4/2005, de 25 de gener, pel qual s'accepta incloure en el pla docent d'uns professors, del Departament de
Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació, del Departament de Sociologia, del Departament de Pedagogia Sistemàtica i
Social, del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials i del Departament de Didàctica
de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals, la docència del Màster de Formació Inicial del Professorat de
Secundària.
Acord 5/2005, de 25 de gener, pel qual es modifica l'oferta d'activitats susceptibles de reconeixement com a crèdits de
lliure elecció per al curs acadèmic 2004-2005.
Acord 6/2005, de 25 de gener, pel qual es nomena ponent per a l'elaboració del pla d'estudi d'un títol propi proposat per
l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral, vinculada a la UAB.

COMISSIÓ DE PROFESSORAT
_____________________________________________________________________
Acord 1/2005, de 24 de gener, pel qual s'informa favorablement del contingut del document de Dedicació Docent de
Referència i s'eleva al Consell de Govern.
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Acord 2/2004, de 24 de gener, pel qual s'informa favorablement la proposta de places de presentar al Consejo de
Coordinación Universitaria per a la seva habilitació i s'eleva al Consell de Govern.
Acord 3/2004, de 24 de gener, pel qual s'aprova la composició dels tribunals i els perfils de les places corresponents a les
convocatòries d'accés a cossos de funcionaris docents universitaris.

CONSELL ACADÈMIC DE L'ESCOLA DE POSTGRAU
_____________________________________________________________________
Acord 1/2005, de 19 de gener, pel qual s'acorda admetre a tràmit l'avaluació per a la certificació UAB de les activitats de
formació continuada de les empreses Educación Continua on Line, S.L. i Business Consulting Network S.L.
Acord 2/2005, de 19 de gener, pel qual s'acorda modificar el calendari de reunions del Consell Acadèmic de l'Escola de
Postgrau per als cursos 2004-2005 i 2005-2006.
Acord 3/2005, de 19 de gener, pel qual s'informa favorablement de les propostes de màster, de diplomatures de postgrau i
de cursos d'especialització i s'eleven al Consell de Govern per a la seva aprovació.

RESOLUCIONS DEL RECTORAT
_____________________________________________________________________
Resolució del rector, de 17 de gener de 2005, per la qual s'assigna temporalment les funcions de la direcció de l'Escola
de Postgrau al vicerector de Doctorat i de Formació Continuada, sense perjudici de les delegacions de signatura que
eventualment pugui efectuar a favor dels òrgans corresponents.

NOMENAMENTS DE FACULTATS I ESCOLES UNIVERSITÀRIES
_____________________________________________________________________
Resolució del rector, de 7 de gener de 2005, per la qual es nomena la senyora Mercè Mitjavila Garcia coordinadora de
Pràcticum de la Facultat de Psicologia.
Resolució del rector, de 10 de gener de 2005, per la qual es nomena el senyor Joan Montllor Serrats sotscoordinador
d'Estudis de Gestió Aeronàutica de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria.
Resolució del rector, de 10 de gener de 2005, per la qual es nomena la senyora M. Elvira Teruel Planas coordinadora
d'Unitat de Filologia Catalana de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució del rector, de 10 de gener de 2005, per la qual es nomena el senyor José Martínez Gázquez coordinador de
titulació de la Llicenciatura de Filologia Clàssica de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució del rector, de 17 de gener de 2005, per la qual es nomena el senyor Carles Jaime Cardiel delegat del rector
per a Doctorat i secretari de l'Escola de Postgrau.
Resolució del rector, de 17 de gener de 2005, per la qual es nomena la senyora Maria Teresa Paramio Nieto delegada
del rector per a Formació Continuada de l'Escola de Postgrau.
Resolució del rector, de 21 de gener de 2005, per la qual es nomena la senyora Montserrat Mor-Mur Francesch
coordinadora de la titulació de la Llicenciatura de Ciència i Tecnologia dels Aliments de la Facultat de Veterinària.
Resolució del rector, de 21 de gener de 2005, per la qual es nomena la senyora M. Dolores Fondevila Palau vicedegana
de Docència de la Facultat de Veterinària.
Resolució del rector, de 21 de gener de 2005, per la qual es nomena el senyor Sergio Calsamiglia Blancafort coordinador
de Relacions Internacionals de la Facultat de Veterinària.
Resolució del rector, de 21 de gener de 2005, per la qual es nomena la senyora Anna Maria Bassols Teixidó vicedegana
d'Economia, Serveis i d'Infrastructures de la Facultat de Veterinària.
Resolució del rector, de 21 de gener de 2005, per la qual es nomena el senyor Carlos López Plana coordinador de la
titulació de la Llicenciatura de Veterinària de la Facultat de Veterinària.
Resolució del rector, de 21 de gener de 2005, per la qual es nomena el senyor Alfred Ferret Quesada degà de la Facultat
de Veterinària.
Resolució del rector, de 26 de gener de 2005, per la qual es nomena la senyora Maria Pilar López Belbeze coordinadora
de Promoció i de Relacions Externes de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Resolució del rector, de 28 de gener de 2005, per la qual es nomena el senyor Francisco Javier Vila Carnicero
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coordinador de Noves Tecnologies de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.

NOMENAMENTS DE DEPARTAMENTS
_____________________________________________________________________
Resolució del rector, de 10 de gener de 2005, per la qual es nomena la senyora Montserrat Rodríguez Parrón
coordinadora de la Unitat de MIDE del Departament de Pedagogia Aplicada.
Resolució del rector, de 10 de gener de 2005, per la qual es nomena el senyor Francesc Sánchez Ferrando coordinador
d'Unitat de Química Orgànica del Departament de Química.
Resolució del rector, d'11 de gener de 2005, per la qual es nomena el senyor Valeri Sorolla Amat secretari del
Departament d'Economia i d'Història Econòmica.
Resolució del rector, d'11 de gener de 2005, per la qual es nomena el senyor Michael David Creel coordinador d'Unitat
de Fonaments d'Anàlisi Econòmica del Departament d'Economia i d'Història Econòmica.
Resolució del rector, de 20 de gener de 2005, per la qual es nomena la senyora Marina Tomàs Folch directora del
Departament de Pedagogia Aplicada.
Resolució del rector, de 20 de gener de 2005, per la qual es nomena la senyora Maria Prat Grau directora en funcions
del Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal.
Resolució del rector, de 26 de gener de 2005, per la qual es nomena el senyor Óscar Luis de la Cruz Palma secretari del
Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana.
Resolució del rector, de 27 de gener de 2005, per la qual es nomena el senyor Francesc-Xavier Xarles Ribas
coordinador de tercer cicle del Departament de Matemàtiques.
Resolució del rector, de 28 de gener de 2005, per la qual es nomena el senyor Fernando Picatoste Ramón coordinador
d'Unitat de Bioquímica (Medicina) del Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular.

NOMENAMENTS D'INSTITUTS UNIVERSITARIS
_____________________________________________________________________
Resolució del rector, de 27 de gener de 2005, per la qual es nomena el senyor Isidre Gibert González director de l'Institut
de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar i Palasí".

NOMENAMENTS DE BIBLIOTEQUES
_____________________________________________________________________
Resolució del rector, d'11 de gener de 2005, per la qual es nomena la senyora Juana Gallego Ayala coordinadora de la
Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General.

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

_____________________________________________________________________
Conveni de 14 de gener de 2005 entre la UAB i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, per a la col·laboració de caràcter
científic, docent i cultural en l'àmbit de l'arqueologia clàssica.
Conveni de 31 de gener de 2005 entre la UAB i Texas A&M University (EUA), per promoure l'intercanvi en programes
docents i de recerca.

CONVENIS EN MATÈRIA ESPECÍFICA
(convenis que han finalitzat el procés de signatura per les parts durant el mes de gener)

_____________________________________________________________________
Conveni d'1 de setembre de 2004 entre la UAB i Diputació de Lleida, l'Associació Catalana de Municipis i Comarques
(ACM), la Fundació "aula d'Alts Estudis d'Electes" i la Universitat de Lleida, per a la realització de la I Edició del programa
de l'Aula d'Alts Estudis d'Electes de Lleida.
Conveni de 18 de setembre de 2004 entre la UAB i Universitat de Barcelona, el Col·legi de doctors i llicenciats en ciències
polítiques i sociologia de Catalunya, per a la realització del programa en tècniques d'investigació social aplicada.
Conveni de 29 de setembre de 2004 entre la UAB i la Fundació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, per a la
realització per part de la UAB de la docència teòrica i pràctica de dissecció del Sistema Nerviós Central per al curs
8

acadèmic 2004/2005, dins el Postgrau de Fisioteràpia en Neurologia que imparteix la Fundació Blanquerna.
Conveni de 29 de setembre de 2004 entre la UAB i la Fundació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, per a la
realització per part de la UAB de la docència pràctica d'Anatomia Palpatòria per al curs acadèmic 2004-2005, dins del
Postgrau en Tècniques Específiques en Fisioteràpia que imparteix la Fundació Blanquerna.
Conveni de 29 de setembre de 2004 entre la UAB i la Fundació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, per a la
realització per part de la UAB de la docència teòrica i pràctica del Sistema Limfàtic per al curs acadèmic 2004/2005, dins el
Postgrau en Tècniques Específiques en Fisioteràpia que imparteix la Fundació Blanquerna.
Conveni de 29 de setembre de 2004 entre la UAB i la Asociación de los Miembros Españoles de la Acadèmia de Cirugía
Ambulatoria de Mínima Incisión del Pie (AEMIS), per a la realització per part de la UAB de la docència de disecció en el
Taller Monográfico de Técnicas de Cirugía de mínima incisión per al curs acadèmic 2004-2005.
Conveni de 29 de setembre de 2004 entre la UAB i Fisioformación SCP, per a la realització per part de la UAB del curs
d'especialista en Tècniques de Fisioteràpia Neurològica per al curs acadèmic 2004-2005.
Conveni d'1 de novembre de 2004 entre la UAB i la Fundació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, per a la
realització per part de la UAB de les pràctiques de disecció dintre del Postgrau d'ATM per al curs acadèmic 2004-2005.
Conveni d'1 de novembre de 2004 entre la UAB i MBA Catalunya SA, per a la realització per part de la UAB del Taller de
Pròtesis de colze i mà per al curs acadèmic 2004-2005.
Conveni d'1 de novembre de 2004 entre la UAB i la Fundació Universitària del Bages, per a la realització per part de la
UAB de les pràctiques de dissecció de les Diplomatures de Postgrau de Fisioteràpia i de Podologia per al curs acadèmic
2004-2005.
Conveni d'11 de novembre de 2004 entre la UAB i l'Institut Cartogràfic de Catalunya, per a Treballs de formació en
sistemes d'informació geogràfica.
Conveni de 12 de novembre de 2004 entre la UAB i BASI SA, per a la realització de la Diplomatura de Postgrau
Estratègia i Creativitat Interactiva (coordinació de projectes de comunicació publicitària aplicada a Internet).
Conveni de 10 de desembre de 2004 entre la UAB i la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa, per a
l'organització del curs d'especialització La reforma comptable a Espanya: les normes internacionals de comptabilitat
(NIC/NIIF) versus PGC 1990, durant el curs acadèmic 2004-2005.
Conveni de 10 de desembre de 2004 entre la UAB i la Diputació de Barcelona, per a la realització d'un curs sobre "Codi
Penal".
Conveni de 10 de desembre de 2004 entre la UAB i la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa, per al
desenvolupament de la segona edició del programa de diplomatura de postgrau L'Assistent de Direcció.
Conveni de 16 de desembre de 2004 entre la UAB i l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials de Manresa (Fundació
Universitària del Bages), la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Manresa, la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de
Sabadell i la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa, per al desenvolupament del Màster de Direcció i Gestió
d'Empresas Internacionals.
Conveni de 22 de desembre de 2004 entre la UAB i l'Institut Català de Consum, per a la realització de terres d'educació
del consum.
Conveni de 24 de desembre de 2004 entre la UAB i l'Ajuntament de Sabadell, per a crear una plataforma de Formació
Virtual.
Conveni de 13 de gener de 2005 entre la UAB, l'Organisme Autònom Flor de Maig i l'Ajuntament de Vilafranca del
Penedés, per l'organització d'una diplomatura de postgrau sobre metodologies participatives per al desenvolupament local i
comunitari sota la denominació: "Participació i desenvolupament sostenible".

CONVOCATÒRIES I RESOLUCIONS DE PLACES DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR
_____________________________________________________________________
Resolucions
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 10 de gener de 2005, per la qual es nomena al senyor
Leonardo Pardo Carrasco catedràtic d'universitat, àrea de coneixement de Medicina Preventiva i Salid Pública, adscrita al
Departament de Pediatria, d'Obstetria i Ginocologia i de Medicina Preventiva (BOE núm. 22, de 26 de gener de 2005).
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Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 10 de gener de 2005, per la qual es nomena al senyor Lorenzo
Vilches Manterola catedràtic d'universitat, àrea de coneixement de Periodisme, adscrita al Departament de Periodisme i de
Ciències de la Comunicació (BOE núm. 22, de 26 de gener de 2005).

CONVOCATÒRIES I RESOLUCIONS DE PLACES DE PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I
SERVEIS
_____________________________________________________________________
Convocatòries
Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans, de 26 de gener de 2005, per la qual es convoca
concurs públic per a cobrir una plaça de coordinador/a cultural i de serveis als estudiants, amb destinació al Gabinet del
Rectorat.
Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans, de 26 de gener de 2005, per la qual es convoca
concurs públic per a cobrir una plaça de tènic/a superior, amb destinació a l'Oficina de Planificació i Qualitat.
Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans, de 26 de gener de 2005, per la qual es convoca
concurs públic per a cobrir una plaça, amb caràcter temporal, de tènic/a de servei lingüístic, amb destinació al Gabinet de
Llengua Catalana.
Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans, de 31 de gener de 2005, per la qual es convoca
concurs públic per a cobrir una plaça d'assessor/a psicopedagògic del Gabinet del Rectorat, amb destinació al Vicerectorat
d'estudiants i de Promoció Cultural.
Resolucions
Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans, de 10 de gener de 2005, per la qual s'atorga a la
senyora Maria Guillén López la plaça d'auxiliar de serveis (Suport Logístic i Punt d'Informació), amb destinació a la
Biblioteca de Ciències Socials.
Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans, de 10 de gener de 2005, per la qual s'atorga a la
senyora Maria Dolors Pi i Maravé la plaça d'auxiliar de serveis (Suport Logístic i Punt d'Informació), amb destinació a la
Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General.
Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans, de 13 de gener de 2005, per la qual s'atorga a la
senyora Sílvia Bau Redón la plaça de secretària de Direcció, amb destinació a l'Àrea de Comunicació i de Promoció.
Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans, de 13 de gener de 2005, per la qual s'atorga
s'atorga al senyor Esteban Alcántara Aguilera la plaça de secretari de Direcció, amb destinació a l'Oficina d'Estudis i de
Gestió de la Informació.
Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans, de 25 de gener de 2005, per la qual es declara
deserta la convocatòria de concurs intern per a cobrir una plaça de coordinador/a cultural i de serveis als estudiants, amb
destinació al Gabinet del Rectorat.
Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans, de 28 de gener de 2005, per la qual es declara
desert el concurs intern per a cobrir una plaça d'assessor/a psicopedagògic del Gabinet del Rectorat, amb destinació al
Vicerectorat d'estudiants i de Promoció Cultural.
Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans, de 31 de gener de 2005, per la qual es fa pública
la llista, per ordre de prelació, per a cobrir substitucions de vigilant, amb destinació al Servei de Seguretat, Gerència.

DISPOSICIONS ESTATALS
_____________________________________________________________________
Sentència, de 20 d'octubre de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, pel qual s'anul·len els articles 3 i 4 en
relació amb l'annex III i l'article 5.1 del Reial Decret 774/2002, de 26 de juliol, pel qual es regula el sistema d'habilitació
nacional per a l'accés a cossos de funcionaris docents universitaris i el règim dels concursos d'accés respectius. (BOE
núm. 20, de 24 de gener 2005).
Reial Decret 55/2005, de 21 de gener, del Ministerio de Educación y Ciencia, pel qual s'estableix l'estructura dels
ensenyaments universitaris i es regulen els estudis universitaris oficials de Grau. (BOE núm. 21, de 25 de gener 2005).
Reial Decret 56/2005, de 21 de gener, del Ministerio de Educación y Ciencia, pel qual es regulen els estudis
universitaris oficials de Postgrau. (BOE núm. 21, de 25 de gener 2005).
Resolució de 13 de gener, de la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica, pel qual s'ordena la
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publicació dels ajuts concedits en els programes Ramón y Cajal i Juan de la Cierva, en l'exercici 2004. (BOE núm. 26, de
31 de gener 2005).

DISPOSICIONS AUTONÒMIQUES
_____________________________________________________________________
Decret 4/2005, d'11 de gener, del Departament de la Presidència, pel qual es modifica el decret 336/2004, de 20 de
juliol, pel qual es fixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la
Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2004-2005 (DOGC núm. 4300, de 13 de gener 2005).
Oficina de Coordinació Institucional
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