BUTLLETÍ OFICIAL
Juny de 2005 / Núm.20

Disposicions generals i acords
Consell Social
Comissió Econòmica del Consell Social
Consell de Govern
Comissió d'Afers Acadèmics
Comissió de Doctorat
Comissió d'Economia i d'Organització
Comissió de Personal Acadèmic
Resolucions del Rectorat

Convenis
Marcs de col·laboració
En matèria específica
Convocatòries i resolucions de places
Personal docent i investigador
Personal d'administració i serveis
Disposicions d'interès per a la UAB
Estatals

Nomenaments
Institucionals
Facultats i Escoles Universitàries
Departaments

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

CONSELL SOCIAL
_____________________________________________________________________
Acord 7/2005, de 30 de juny, pel qual s'aprova la liquidació del pressupost i l'informe de gestió de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
Acord 8/2005, de 30 de juny, pel qual s'aprova que la UAB participi en el Consorci de Transferència de Coneixement,
d'acord amb el previst en la proposta d'estatuts del Consorci.
Acord 9/2005, de 30 de juny, pel qual s'aprova la modificaciò de l'acord pres en la sessió plenària de 20 de novembre de
2003, pel qual s'autoritzava la cessió d'una parcel·la de 1.325 m2 a la Fundació Institut Català de Nanotecnologia en els
termes següents:
1) Autoritzar la cessió d'ús d'una parcel.la de 1.325 m2 al Consejo Superior de Investigaciones Científicas per a destinar-la
a la construcció d'un centre mixt d'investigació en nanociencia i nanotecnologia, sota la fórmula jurídica de concessió
administrativa i per un període de 60 anys, d'acord amb el que disposa la normativa vigent en matèria de patrimoni.
2) Autoritzar el rector o persona en qui delegui, perquè realitzi els actes que siguin necessaris i formalitzi els documents
que siguin pertinents per tal de fer efectiu el que disposa aquest acord.
Acord 10/2005, de 30 de juny, pel qual:
1) S'aprova la cessió d'ús d'un espai de 700 m2 al CREAF, per a l'ampliació de l'edifici cedit en data 9 de juliol de 1992,
sota la fórmula jurídica de concessió administrativa i per un període de 50 anys, d'acord amb el que disposa la normativa
vigent en matèria de patrimoni.
2) S'autoritza el rector o persona en qui delegui, perquè realitzi els actes que siguin necessaris i formalitzi els documents
que siguin pertinents per tal de fer efectiu el que disposa aquest acord.
Acord 11/2005, de 30 de juny, pel qual:
1) S'aprova la cessió d'ús d'un espai de 200 m2 al CRM, per a l'ampliació de l'edifici, sota la fórmula jurídica de concessió
administrativa i per un període de 60 anys, d'acord amb el que disposa la normativa vigent en matèria de patrimoni.
2) S'autoritza el rector o persona en qui delegui, perquè realitzi els actes que siguin necessaris i formalitzi els documents
que siguin pertinents per tal de fer efectiu el que disposa aquest acord.
Acord 12/2005, de 30 de juny, pel qual s'aprova l'esmena del capítol 3. Taxes i ingressos del pressupost de la UAB de
l'exercici 2005.
Acord 13/2005, de 30 de juny, pel qual s'aprova la supressió dels Estudis d'Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat
Química Industrial de l'Escola Universitària Politècnica del Medi Ambient i la desadscripció del centre.
Acord 14/2005, de 30 de juny, pel qual:
- s'aprova la creació dels títol propi de Grau en Ciències (Física) i la seva adscripció a la Facultat de Ciències.
- s'aprova la creació del títol propi de Grau en Ciències (Matemàtiques) i la seva adscripció a la Facultat de Ciències.

- s'aprova la creació del títol propi de Grau en Ciències de la Comunicació (Publicitat i Relacions Públiques) i la seva
adscripció a la Facultat de Ciències de la Comunicació.
- s'aprova la creació del títol propi de Grau en Ciències de l'Educació (Pedagogia) i la seva adscripció a la Facultat de
Ciències de l'Educació.
- s'aprova la creació del títol propi de Grau en Ciències Socials (Ciències Polítiques i de l'Administració) i la seva
adscripció a la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia.
- s'aprova la creació del títol propi de Grau en Ciències Socials (Sociologia) i la seva adscripció a la Facultat de Ciències
Polítiques i Sociologia.
- s'aprova la creació del títol propi de Grau en Tecnologíes (Informàtica) i la seva adscripció a la Escola Tècnica Superior
d'Enginyeria.
- s'aprova la creació del títol propi de Grau en Ciències Socials (Geografia) i la seva adscripció a la Facultat de Filosofia i
Lletres.
- s'aprova la creació del títol propi de Grau en Ciències Humanes (Humanitats) i la seva adscripció a la Facultat de
Filosofia i Lletres.
- s'aprova la creació del títol propi de Grau en Ciències Humanes (Traducció i Interpretació) i la seva adscripció a la
Facultat de Traducció i Interpretació.

COMISSIÓ ECONÒMICA DEL CONSELL SOCIAL
_____________________________________________________________________
Acord 6/2005, de 22 de juny, pel qual s'aproven les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB corresponents al
primer trimestre de l'exercici 2005.
Acord 7/2005, de 22 de juny, pel qual s'aproven les tarifes corresponents al curs 2005-2006 del Centre
d'Autoaprenentatge de Llengües (CAL).
Acord 8/2005, de 22 de juny, pel qual s'aproven les tarifes corresponents al curs 2005-2006 d'UAB Idiomes.
Acord 9/2005, de 22 de juny, pel qual s'aproven els preus dels estudis propis de la Universitat Autònoma de Barcelona i
de l'adequació del decret de preus dels serveis acadèmics universitaris a determinats estudis de la Universitat Autònoma
per al curs acadèmic 2005-2006.

CONSELL DE GOVERN
_____________________________________________________________________
Acord 38/2005, d'1 de juny, pel qual s'elegeixen els membres de les Comissions del Consell de Govern, següents:
Comissió d'Afers Acadèmics
Professorat

Gemma Cànoves Valiente (Consell de Govern)
Miquel Àngel Essomba Gelabert (sector B)
Jordi Gené Torrabadella
Seán Golden (Consell de Govern-sector B)
Xavier Martínez Giralt
Màrius Martínez Muñoz
Comissió d'Afers d'Estudiants
Professorat

Àngels Campa Guillem
José Cañabate Pérez (sector B)
Estudiants

Lleïr Daban Hurtós
Comissió de Doctorat
Professorat

Oriol Cabré Fabré
Iluminada Gallardo García
Santiago Suriñach Cornet
Lupicinio Íñiguez Rueda
M. del Carmen Gete-Alonso Calera
Albert Branchadell Gallo (sector B)
Pere Gabriel Sirvent
Miquel Molist Montaña
Elena Albanell Trullas
Comissió d'Economia i d'Organització
Professorat

Remo Suppi Boldrito (Consell de Govern)
Manuel Álvarez Gómez (Consell de Govern)
Santiago Maspoch Andrés (Consell de Govern)
Gloria González Anadón
Angel Cebollada Frontera (sector B)
Francesc Trillas Jané (sector B)
Estudiants

Inaldo Seixas Cruz
Personal d'administració i serveis

Juan Manuel Gómiz Rodríguez (Consell de Govern)
Jordi Hernández Sánchez
Comissió d'Investigació
Professorat

Josep Gasa Gasó
Lluís Tort Bardolet (Consell de Govern)
Pere Masqué Barri (Consell de Govern-sector B)
Juan Antonio Baeza Labat (Consell de Govern-sector B)
Joan Subirats Humet (Consell de Govern)
Carme Molinero Ruíz
Núria Casellas Caralt (Consell de Govern-sector B)
Sònia Parella Rubio (sector B)
Miguel Pérez Enciso (ICREA)
Comissió de Personal Acadèmic
Professorat

Lluís Tort Bardolet
Jordi Caballé Vilella
Yvonne Espada Gerlach
Enric Martí Gòdia
Pere Masqué Barri (sector B)
Susana María Martín Orúe (sector B)
Comissió de Política Lingüística
Professorat

Joan Farran José (sector B)
Josefina Plaixats Boixadera
Joan Sorribes Gomis
Albert Branchadell Gallo (sector B)
Joan Lluís Pérez Francesch
Maria Prat Grau
Personal d'administració i serveis

Jordi Prieto Feliu
Comissió de Qualitat i d'Avaluació
Professorat

Miquel Àngel Essomba Gelabert (sector B)
Mari Carmen Espunya Prat (sector B)
Miguel Solana Solana (sector B)
Estudiants

Lluís Francesc Badó Barberà
Comissió de Relacions Internacionals i Cooperació
Professorat

Àngel Raúl Castaño García (sector B)
Maria Dolores Baucells Sánchez
Mercè Unzeta López
Albert Branchadell Gallo (sector B)
Rossend Arqués Corominas
Jordi Estévez Escalera
M. Eulàlia Fuentes Pujol (Consell de Govern)
Personal d'administració i serveis

Lluís Perarnau Reyes
Acord 39/2005, d'1 de juny, pel qual s'acorda modificar l'acord del Consell de Govern de data 31 d'octubre de 2003, pel
qual s'autoritza la cessió d'ús d'una parcel·la de 1.325 m2 a la Fundació Institut Català de Nanotecnologia en els termes
següents:
1. Autoritzar la cessió d'ús d'una parcel·la de 1.325m2 al Consejo Superior de Investigaciones Científicas per a destinar-la
a la construcció d'un centre mixt d'investigació en nanociencia i nanotecnologia, sota la fórmula jurídica de concessió
administrativa i per un període de 60 anys, d'acord amb el que disposa la normativa vigent en matèria de patrimoni.
2. Autoritzar el rector o persona en qui delegui, perquè realitzi els actes que siguin necessaris i formalitzi els documents
que siguin pertinents per tal de fer efectiu el que disposa aquest acord.
3. Elevar aquest acord al Consell Social.
Acord 40/2005, d'1 de juny, pel qual s'acorda:

1. Autoritzar la cessió d'ús d'un espai de 700 m2 al CREAF, per a l'ampliació de l'edifici cedit en data 9 de juliol de 1992,
sota la fórmula jurídica de concessió administrativa i per un període de 50 anys, d'acord amb el que disposa la normativa
vigent en matèria de patrimoni.
2. Autoritzar el rector o persona en qui delegui, perquè realitzi els actes que siguin necessaris i formalitzi els documents
que siguin pertinents per tal de fer efectiu el que disposa aquest acord.
3. Elevar aquest acord al Consell Social.
Acord 41/2005, d'1 de juny, pel qual s'acorda:
1. Autoritzar la cessió d'ús d'un espai de 200 m2 al CRM, per a l'ampliació de l'edifici, sota la fórmula jurídica de concessió
administrativa i per un període de 60 anys, d'acord amb el que disposa la normativa vigent en matèria de patrimoni.
2. Autoritzar el rector o persona en qui delegui, perquè realitzi els actes que siguin necessaris i formalitzi els documents
que siguin pertinents per tal de fer efectiu el que disposa aquest acord.
3. Elevar aquest acord al Consell Social.
Acord 42/2005, d'1 de juny, pel qual s'acorda:
1. Aprovar la creació i adscripció dels títols propis d'adaptació a l'EEES.
2. Elevar aquest acord al Consell Social.
Acord 43/2005, d'1 de juny, pel qual s'acorda:
1. Aprovar la supressió dels estudis d'Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Química Industrial de l'Escola
Universitària Politècnica del Medi Ambient i la proposta de desadscripció del centre.
2. Autoritzar el rector o persona en qui delegui, perquè realitzi els actes que siguin necessaris i formalitzi els documents
que siguin pertinents per tal de fer efectiu el que disposa aquest acord.
3. Elevar aquest acord al Consell Social.
Acord 44/2005, d'1 de juny, pel qual s'acorda aprovar l'oferta de places i criteris d'accés a la titulació de Ciència i
Tecnologia dels Aliments per al curs 2005-2006.
Acord 45/2005, d'1 de juny, pel qual s'acorda aprovar els títols propis de postgrau i de formació continuada.
Acord 46/2005, d'1 de juny, pel qual s'acorda ratificar l'aprovació del Reglament del Departament d'Enginyeria de la
Informació i de les Comunicacions.
Acord 47/2005, d'1 de juny, pel qual s'acorda adaptar el calendari acadèmico-administratiu per al curs 2005-2006,
aprovat en la sessió del Consell de Govern de 9 de març de 2005, al calendari de festes locals de Barcelona (23 de
setembre de 2005).
Acord 48/2005, d'1 de juny, pel qual s'acorda, a proposta del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i
d'Ecologia, atorgar els premis extraordinaris de doctorat, durant els cursos acadèmics 1999/2000 a 2003/2004 a la
senyora i als senyors següents:
Gemma Armengol Rosell
F. Xavier Picó Mercader
John Voorheis Sibole
Jordi Martínez Vilalta
Acord 49/2005, d'1 de juny, pel qual s'acorda, a proposta del Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular, atorgar
els premis extraordinaris de doctorat durant els cursos acadèmics 1997/1998 a 2001/2002, a les senyores i als senyors
següents:
Efrén Riu Pastor
David Reverter Cendrós
Tura Ferré Masferrer
Carles Gil Giró
Eulàlia de Nadal Clanchaet
Roger Vila Ujaldón
José Luis Sánchez Quesada
Sònia Benítez González
Oscar Martínez Tirado
Josep Villanueva Cardús
Acord 50/2005, d'1 de juny, pel qual s'acorda, a proposta del Departament de Pedagogia Aplicada, atorgar el premi
extraordinari de doctorat durant el curs acadèmic 2003/2004, a la senyora Montserrat Antón Rosera.
Acord 51/2005, d'1 de juny, pel qual s'acorda, a proposta de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral, atorgar els premis
extraordinaris de titulació corresponents al curs acadèmic 2003/2004, a la senyora i al senyor següents:
Graduat en Prevenció i Seguretat Integral

Laia Llovera Macias
Avelino Marcos Salvador
Acord 52/2005, d'1 de juny, pel qual s'acorda, a proposta de l'Escola Universitària d'Informàtica de Sabadell, atorgar els
premis extraordinaris de titulació corresponents al curs acadèmic 2003/2004, als senyors següents:
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Oscar Herrera López
Miquel Izquierdo Ustrell
Acord 53/2005, d'1 de juny, pel qual s'acorda, a proposta de la Facultat de Veterinària, atorgar els premis extraordinaris
de titulació corresponents al curs acadèmic 2003/2004, a les senyores següents:
Ciència i Tecnologia dels Aliments
Marina Jover Cornejo
Alèxia Costa Lladó

COMISSIÓ D'AFERS ACADÈMICS
_____________________________________________________________________
Acord 17/2005, de 14 de juny, pel qual s'aproven les mesures aplicables a les pràctiques curriculars en empreses i
institucions a partir del curs 2005-2006.
Acord 18/2005, de 14 de juny, pel qual es modifica el règim d'incompatibilitat del pla d'estudis de Llicenciat en Medicina.
Acord 19/2005, de 14 de juny, 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 curs acadèmic 2005-2006.
Acord 20/2005, de 14 de juny, pel qual s'amplia l'oferta d'activitats susceptibles de reconeixement com a crèdits de lliure
elecció adreçades a tots els alumnes de la UAB per al curs acadèmic 2005-2006.
Acord 21/2005, de 14 de juny, pel qual es modifica la Normativa de Matriculació respecte de l'aplicació del benefici de
família nombrosa.
Acord 22/2005, de 14 de juny, pel qual s'aprova l'ordenació acadèmica de les titulacions d'Enginyeria Informàtica +
Matemàtiques.
Acord 23/2005, de 14 de juny, pel qual es nomena la subcomissió encarregada de la proposta de resolució de la
convocatòria per a l'adquisició i renovació d'equipament de laboratoris i altres espais docents per a l'any 2005.

COMISSIÓ DE DOCTORAT
_____________________________________________________________________
Acord 1/2005, de 17 de juny, pel qual s'informa favorablement de la modificació de la normativa de doctorat, aprovada
pel Consell de Govern, en la seva part corresponent a la tesi doctoral, el títol de doctora o doctor i de la menció europea
en títol de doctor.

COMISSIÓ D'ECONOMIA I ORGANITZACIÓ
_____________________________________________________________________
Acord 4/2005, de 14 de juny, pel qual s'aprova la proposta de tarifes del Servei d'Activitat Física de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
Acord 5/2005, de 14 de juny, pel qual s'aprova la proposta de preus màxims autoritzats dels restaurants del campus.

COMISSIÓ DE PERSONAL ACADÈMIC
_____________________________________________________________________
Acord 7/2005, de 9 de juny, pel qual s'aprova la proposta de dotacions de professorat per al curs 2005-2006.
Acord 8/2005, de 9 de juny, pel qual s'aprova la convocatòria de places de personal docent contractat temporal per al
curs 2005-2006.
Acord 9/2005, de 9 de juny, pel qual s'aproven les convocatòries de places de professor agregat per a cobrir la docència
en la titulació d'Enginyeria Tècnica Química, especialitat de Química Industrial.
Acord 10/2005, de 9 de juny, pel qual es resol la convocatòria del programa de suport a l'activitat investigadora de
professorat i del programa de suport a la formació investigadora del professorat en vies de consolidació en el sentit de
adjudicar els ajuts a les sol·licituds prioritzades amb 1, i denegar les sol·licituds prioritzades amb 2.
Acord 11/2005, de 9 de juny, pel qual es nomena, per delegació del Consell de Govern, el doctor José María Ricarte

Bescós, com a professor emèrit de la UAB.

RESOLUCIONS DEL RECTORAT
_____________________________________________________________________
Resolució del rector d'1 de juny de 2005, per la qual delega en el vicerector d'Economia la seva signatura per a la
subscripció de convenis i contractes entre la UAB i entitats públiques i privades en matèria de reconeixement d'avantatges
i beneficis econòmics en l'adquisició de productes i serveis per part dels membres de la comunitat universitària i d'altres
col·lectius que tinguin vinculació especial amb la UAB.

NOMENAMENTS INSTITUCIONALS
_____________________________________________________________________
Resolució del rector, de 9 de juny de 2005, pel qual es nomena el senyor Carles Jaime Cardiel membre de la
Universitat Autònoma de Barcelona en la Comissió Mixta UAB-Institut Universitari Parc Taulí.
Resolució del rector, de 13 de juny de 2005, pel qual es nomena el senyor Vicent Fonollosa Pla coordinador de la Unitat
Docent de l'Institut Català de la Salut: Hospital Universitari de la Vall d'Hebron.
Resolució del rector, de 13 de juny de 2005, per la qual es nomena el senyor Josep Garcia Arumí secretari de la Unitat
Docent de l'Institut Català de la Salut: Hospital Universitari de la Vall d'Hebron.
Resolució del rector, de 17 de juny de 2005, per la qual es nomena el senyor Joan Subirats Humet representant de la
UAB a la Comissió per l'estudi i elaboració de la proposta de revisió del Pla de Gestió Integral de Residus Municipals al
Vallès Occidental (PGIRM).
Resolució del rector, de 20 de juny de 2005, per la qual es nomena el senyor Pere Jordi Fàbregas Batlle secretari de la
Unitat Docent de Ciències Bàsiques.
Resolució del rector, de 29 de juny de 2005, per la qual es nomena el senyor Daniel Rico Camps secretari del Centre
d'Estudis d'Humanitats (CEHum).

NOMENAMENTS DE FACULTATS I ESCOLES UNIVERSITÀRIES
_____________________________________________________________________
Resolució del rector, de 6 de juny de 2005, pel qual es nomena la senyora Anna Badia Perpinyà sotscoordinadora
d'estudis de la Llicenciatura de Georgrafia en Xarxa de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució del rector, de 17 de juny de 2005, per la qual es nomena el senyor Màrius Martínez Muñoz degà de la
Facultat de Ciències de l'Educació.
Resolució del rector, de 17 de juny de 2005, per la qual es nomena la senyora Montserrat Antón Rosera vicedegana
d'Ordenació Acadèmica-Grau de la Facultat de Ciències de l'Educació.
Resolució del rector, de 17 de juny de 2005, per la qual es nomena la senyora Àngels Campà Guillem vicedegana de
Promoció, Estudiants i Internacionalització de la Facultat de Ciències de l'Educació.
Resolució del rector, de 20 de juny de 2005, per la qual es nomena el senyor Jordi Deulofeu Piquet vicedegà
d'Ordenació Acadèmica-Postgrau i Projectes Estratègics de la Facultat de Ciències de l'Educació.
Resolució del rector, de 20 de juny de 2005, per la qual es nomena el senyor Enric Roca Casas vicedegà de Relacions
Institucionals i Secretari de la Facultat de Ciències de l'Educació.

NOMENAMENTS DE DEPARTAMENTS
_____________________________________________________________________
Resolució del rector, de 8 de juny de 2005, pel qual es nomena la senyora Mariona Portell Vidal directora del
Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut.
Resolució del rector, de 8 de juny de 2005, pel qual es nomena la senyora Gemma Guillazo Blanch secretària del
Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut.
Resolució del rector, de 8 de juny de 2005, pel qual es nomena el senyor Esteve Cardellach López director del
Departament de Geologia.
Resolució del rector, de 8 de juny de 2005, pel qual es nomena el senyor David Manuel Gómez Gras coordinador del
Departament de Geologia.
Resolució del rector, de 16 de juny de 2005, per la qual es nomena la senyora Núria Llorens Moreno secretària del
Departament d'Art.
Resolució del rector, de 16 de juny de 2005, per la qual es nomena la senyora M. Luisa Melero Moneo directora del
Departament d'Art.
Resolució del rector, de 22 de juny de 2005, per la qual es nomena la senyora Sandrine Fuentes Crespo secretària del
Departament de Filologia Francesa i Romànica.

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

_____________________________________________________________________
Conveni de 18 de maig de 2005 entre la UAB, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Departament
d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) i l'Institut Català de Nanotecnologia (ICN), per establir un
protocol d'intencions per a la creació del Centro de Investigación en Nanociencia y Nanotecnologia (CIN2).
Conveni de 24 de maig de 2005 entre la UAB i Comenius University, Bratislava, Eslovàquia, per desenvolupar activitats a
travès del Grup de Sensors i Biosensors del Departament de Química de la UAB.
Conveni de 24 de maig de 2005 entre la UAB, el Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) i el
Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI), per emmarcar i coordinar les actuacions entre
les parts per tal d'incrementar la capacitat tecnològica de la UAB mitjançant el desenvolupament conjunt de centres
d'innovació tecnològica a la universitat, que formin part d'una xarxa catalana d'alta capacitat de transferència de tecnologia
a les empreses, Xarxa IT.
Conveni de 8 de juny de 2005 entre la UAB i la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Guatemala,
per col·laborar en les àrees acadèmiques i d'investigació que siguin d'interès mutu.

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

_____________________________________________________________________
Conveni de 22 d'octubre de 2004 entre la UAB, l'Asociación Española de Entomología i la Universitat d'Alacant, per a
l'edició de l'obra Curso práctico de entomología.
Addenda de 10 de desembre de 2004 entre la UAB l'Asociación Española de Entomología i la Universitat d'Alacant, al
conveni signat en data 22 d'octubre de 2004 per a l'edició de l'obra Curso práctico de entomología.
Conveni d'1 d'abril de 2005 entre la UAB i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, per formar i
preparar la població reclusa del Centre Penitenciari Brians per a la seva reinserció en l'àrea administrativa i de
comunicació de les empreses.
Conveni de 21 d'abril de 2005 entre la UAB i l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, per a la realització del Programa
"Les associacions de Gent Gran de Cerdanyola del Vallès treballem juntes per millorar la participació".
Conveni de 27 d'abril de 2005 entre la UAB i l'Ajuntament de Montcada i Reixac, per emmarcar l'actuació en la
participació en el projecte "Campus Ítaca" de la UAB.
Conveni de 3 de maig de 2005 entre la UAB i l'Ajuntament de Viladecavalls, per emmarcar l'actuació en la participació en
el projecte "Campus Ítaca" de la UAB.
Conveni de 3 de maig de 2005 entre la UAB i la Fundació Universitària del Bages, per a la realització per part de la UAB
de la docència del I Curs de cirurgia ungueal a la Fundació durant el curs 2004/2005.
Conveni de 5 de maig de 2005 entre la UAB i la Fundació Territori i Paisatge, per a la financiació, per part de la
Fundació, del Projecte executiu dels aiguamolls per a l'any 2005.
Conveni de 6 de maig de 2005 entre la UAB i l'Ajuntament de Castellar del Vallès, per emmarcar l'actuació en la
participació en el projecte "Campus Ítaca" de la UAB.
Conveni de 17 de maig de 2005 entre la UAB i el Consell Comarcal de l'Alt Penedès, per emmarcar l'actuació en la
participació en el projecte "Campus Ítaca" de la UAB.
Conveni de 23 de maig de 2005 entre la UAB i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, per establir
fòrmules de cooperació per dur a terme programes d'estudi i recerca, docència i formació, en el marc del màster de
psicologia jurídica i peritatge psicològic forense organitzat pel Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació
de la UAB.
Addenda de 31 de maig de 2005 entre la UAB i la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB), al conveni
subscrit en data 3 de maig de 2001, corresponent al pagament de la retribució al personal acadèmic de la UAB que
realitza tasques gestionades per la FUAB.
Conveni d'1 de juny de 2005 entre la UAB i l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB (EUTDH), per
a la renovació de la llicència no exclusiva d'ús de l'aplicatiu SIGMA, deixant sense efecte l'anterior conveni signat en data
17 de setembre de 2001, i llicència d'ús de l'aplicatiu SAMAS.
Conveni d'1 de juny de 2005 entre la UAB i l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED), per a la
renovació de la llicència no exclusiva d'ús de l'aplicatiu SIGMA, deixant sense efecte l'anterior conveni signat en data 1 de
setembre de 2003, i llicència d'ús de l'aplicatiu SAMAS.
Conveni d'1 de juny de 2005 entre la UAB i l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral (EPSI), per a la renovació de la
llicència no exclusiva d'ús de l'aplicatiu SIGMA, deixant sense efecte l'anterior conveni signat en data 17 de setembre de
2001, i llicència d'ús de l'aplicatiu SAMAS.

Conveni de 7 de juny de 2005 entre la UAB i l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Protocol d'intencions per elaborar un
conveni general que reguli globalment totes les relacions entre la Ciutat i la Universitat.
Conveni de 20 de juny de 2005 entre la UAB i l'Instituto Cervantes, pel desenvolupament, implantació i i manteniment del
sistema de proves adaptatives d'avaluació.

CONVOCATÒRIES I RESOLUCIONS DE PLACES DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR
_____________________________________________________________________
Resolucions
Resolució del rector de 2 de maig de 2005, per la qual es nomena el senyor Fernando Valls Guzmán professor titular
d'universitat, àrea de coneixement de Literatura Espanyola, adscrita al Departament de Filologia Espanyola. (BOE núm.
129, de 31 de maig de 2005).
Resolució del rector de 6 de maig de 2005, per la qual es nomena el senyor Rafael Arenas García, catedràtic
d'universitat, àrea de coneixement de Dret Internacional Privat, adscrita al Departament de Dret Privat. (BOE núm. 130, de
31 de maig de 2005).
Resolució del rector de 6 de maig de 2005, per la qual es nomena el senyor Miguel Molist Montaña, catedràtic
d'universitat, àrea de coneixement de Prehistòria, adscrita al Departament de Prehistòria. (BOE núm. 130, de 31 de maig
de 2005).
Resolució del rector de 9 de maig de 2005, per la qual es nomena el senyor Miquel Porta Serra, catedràtic d'universitat,
àrea de coneixement de Medicina Preventiva i Salut Publica, especialitat de Medicina Preventiva i Salut Publica, adscrita
al Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia i Medicina Preventiva, vinculada amb la plaça de Facultatiu
Especialista de la Institució Sanitària de l'Instiitut Municipal d'Asistència Sanitària i l'Institut Municipal de Salut Publica amb
destinació a l'Hospital del Mar. (BOE núm. 132, de 3 de juny de 2005).
Resolució del rector de 20 de maig de 2005, per la qual es nomena el senyor Javier Retana Alumbreros, catedràtic
d'universitat, àrea de coneixement d'Ecologia, adscrita al Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i
d'Ecologia. (BOE núm. 133, de 4 de juny de 2005).
Resolució del rector de 23 de maig de 2005, per la qual es nomena la senyora Àngel Calsina Ballesta, catedràtic
d'universitat, àrea de coneixement de Matemàtica Aplicada, adscrita al Departament de Matemàtiques. (BOE núm. 133, de
4 de juny de 2005).
Resolució del rector de 10 de juny de 2005, per la qual es nomena el senyor Mauro Santos Maroño, catedràtic
d'universitat, àrea de coneixement de Genètica, adscrita al Departament de Genètica i de Microbiologia. (BOE núm. 148,
de 22 de juny de 2005).
Resolució del rector de 31 de maig de 2005, per la qual es nomena la senyora Maria Isabel Illa Sendra, catedràtica
d'universitat, àrea de coneixement de Medicina, especialitat de Neurologia, adscrita al Departament de Medicina,
vinculada amb la plaça de Facultatiu Especialista de la Institució Sanitària del Patronat de la Fundació de Gestió Sanitària
de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau amb destinació a l'Hospital de Sant Pau. (BOE núm. 150, de 24 de juny de
2005).
Resolució del rector de 2 de juny de 2005, per la qual es nomena el senyor Xavier Pons Fernández, catedràtic
d'universitat, àrea de coneixement de Geografia Humana, adscrita al Departament de Geografia. (BOE núm. 150, de 24
de juny de 2005).

CONVOCATÒRIES I RESOLUCIONS DE PLACES DE PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I
SERVEIS
_____________________________________________________________________
Convocatòries
Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans d'1 de juny de 2005, per la qual es convoca una
plaça d'auxiliar administratiu/iva, amb destinació al Servei d'Activitat Física.
Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans d'1 de juny de 2005, per la qual es convoca
concurs públic per a cobrir una plaça de tècnic/a mitjà/ana, amb destinació al Servei de Ressonància Magnètica i Nuclear.
Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans de 6 de juny de 2005, per la qual es convoca
concurs públic per a cobrir una placa de tècnic/a superior de projectes de recerca, amb destinació a l'Àrea d'Investigació i
Desenvolupament.
Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans de 20 de juny de 2005, per la qual es convoca
concurs públic per a cobrir una plaça de tècnic/a mitjà/ana d'Investigació, amb destinació al Departament de Filologia
Espanyola.
Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans de 27 de juny de 2005, per la qual es convoca
concurs públic per a cobrir una plaça de tècnic/a de projectes i plataformes per a la docència, amb destinació a l'Oficina
Autònoma Interactiva Docent.

Resolucions
Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans d'1 de juny de 2005, per la qual s'atorga al senyor
Alfonso Almagro López, la plaça de vigilant, amb destinació als Serveis de Seguretat i Vigilància.
Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans d'1 de juny de 2005, per la qual es declara desert
el concurs intern per a cobrir la plaça de d'auxiliar de serveis, amb destinació a Suport Logístic i Punt d'Informació.
Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans d'1 de juny de 2005, per la qual es declara desert
el concurs intern per a cobrir la plaça de tècnic/a mitjà/ana amb destinació al Servei de Ressonància Magnètica i Nuclear.
Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans de 3 de juny de 2005, per la qual s'atorga a la
senyora Yolanda Roche Gutiérrez, la plaça d'administrativa de recursos humans amb destinació a l'Àrea de Gestió i
Administració de Recursos Humans.
Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans de 6 de juny de 2005, per la qual es declara
desert el concurs intern per a cobrir la plaça de tècnic/a superior de Projectes de Recerca amb destinació a l'Àrea
d'Investigació i Desenvolupament.
Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans de 17 de juny de 2005, per la qual s'atorga a la
senyora Montserrat Llamas Torres, la plaça d'auxiliar Administrativa amb destinació al Servei d'Activitat Física.
Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans de 20 de juny de 2005, per la qual es fa pública la
relació de persones que formen part de la llista, per ordre de prelació, per a cobrir amb caràcter temporal, d'oficials de
primera, més una lllista addicional, amb destinació a diferents Gestions Acadèmiques.
Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans de 20 de juny de 2005, per la qual es declara
desert el concurs intern per a cobrir la plaça de tècnic/a mitjà/ana d'Investigació amb destinació al Departament de
Filologia Espanyola.
Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans de 20 de juny de 2005, per la qual es declara
desert el concurs intern per a cobrir la plaça de cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, amb destinació
a la Vicegerència d'Organització i de Recursos Humans.
Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans de 22 de juny de 2005, per la qual es declara
desert el concurs intern per a cobrir la plaça de tècnic/a de projectes i plataformes per a la docència, amb destinació a
l'Oficina Autònoma Interactiva Docent.
Resolució de la vicegerenta d'Organització i de Recursos Humans de 29 de juny de 2005, per la qual s'atorga al
senyor Francisco Baena Molina, la plaça de tècnic de suport informàtic amb destinació al Servei d'Informàtica Distribuïda
de les facultats de Filosofia i Lletres i Psicologia.

DISPOSICIONS ESTATALS
_____________________________________________________________________
Correcció d'errades del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, del Reial Decret 179/2003, de 26 de
desembre, pel qual s'homologa el títol d'Enginyer de Telecomunicació (segon cicle), de l'Escola Técnica Superior
d'Enginyeria, de la Universitat Autònoma de Barcelona. (BOE núm. 133, de 4 de juny de 2005).
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 6 de maig de 2005, per la qual es publica el pla d'estudis de
Llicenciat en Criminologia (de només 2n cicle). (BOE núm. 133, de 4 de juny de 2005).
Reial Decret 585/2005, de 24 de maig, pel qual es declara l'equivalència del títol propi de Graduat Superior en
Biotecnologia, de la Universitat Autònoma de Barcelona, al titol universitàri oficial de Llicenciat en Biotecnologia. (BOE
núm. 133, de 4 de juny de 2005).
Acord del Consejo de Coordinación Universitaria, de 24 de maig de 2005, per la qual es resolen les sol·licituds
d'establiment de límits d'admisió d'alumnes de nou ingrès presentats per les Comunitats Autònomes. (BOE núm. 134, de 6
de juny de 2005).
Ordre del Ministerio de Educación y Ciencia, de 2 de juny de 2005, per la qual es modifica l'Ordre, de 3 de novembre
de 2004, i es dicten normes per a l'aplicació del Reial Decret 285/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen les condicions
d'homologació i convalidació de títols estrangers d'educació superior. (BOE núm. 138, de 10 de juny de 2005).
Reial Decret 654/2005, de 6 de juny, pel qual es modifiquen les disposicions transitòries del Reial Decret 2490/1998, de
20 de novembre, pel qual es crea i regula el títol oficial de Psicòleg Especialista en Psicologia Clínica, i s'obre un nou
termini per sol·licitar l'esmentat títol. (BOE núm. 142, de 15 de juny de 2005).
Reial Decret Llei 9/2005, de 6 de juny, pel qual es prorroga el termini previst en la disposició transitòria cinquena de la
Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, per a la renovació dels contractes dels professors associats
contractats conforme a la legislació anterior. (BOE núm. 135, de 7 de juny de 2005).
Ordre del Ministerio de Educación y Ciencia, de 6 de juny de 2005, per la qual s'estableixen les bases reguladores de
la concesió de beques i ajuts a l'estudi pel Ministerio de Educación y Ciencia. (BOE núm. 142, de 15 de juny de 2005).
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