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DISPOSICIONS GENERALS I ACORDS

Consell de Govern
Acord 50/2004, de 8 de juliol, pel qual s'acorda:
1. Aprovar la convocatòria de concursos de professorat contractat amb caràcter temporal i ratificar les actuacions
endegades per la Universitat al respecte.
2. Aprovar la convocatòria de concursos de professorat contractat agregat.
Acord 51/2004, de 8 de juliol, pel qual s'acorda aprovar el Pla d'emeritatge pel professorat funcionari, que tot seguit
es transcriu:
Pla d'emeritatge pel professorat funcionari
Introducció
La piràmide d'edat del professorat de la UAB presenta unes característiques molt especials, com a conseqüència de la
creació de la Universitat a finals dels anys seixanta. Actualment, el major nombre de professorat és el que té 50 anys,
aproximadament. El nombre de professorat que té més de 65 anys encara és força reduït (aproximadament són uns
50 professors/ores) i, si considerem l'edat de jubilació obligatòria (que per al professorat funcionari és als 70 anys),
aquest nombre és insuficient per assegurar la renovació necessària. De fet, l'evolució adequada no s'aconseguirà fins
al voltant del 2010. Per tant, quan les jubilacions obligatòries siguin massives (a partir del 2015) ens podríem trobar
amb problemes per a disposar de professorat format adequadament.
Pensem, per tant, que una renovació gradual de la nostra plantilla de professorat ha de constituir un dels objectius
principals de la UAB, sense que és perdin els grans valors que aporten els professors veterans. La legislació, pel que
fa al professorat funcionari, permet gaudir d'una jubilació anticipada voluntària (i per tant l'alliberació de recursos per
poder contractat professorat novell), compatible amb la contractació laboral (emeritatge) per part de la universitat fins
l'edat de jubilació obligatòria, i per tant amb el manteniment d'una gran part dels drets i reducció d'alguns deures.
Aquest estadi, (voluntari) pot representar un estadi natural més en la carrera acadèmica de alguns dels nostres
professors, perfectament integrat en les figures de personal acadèmic de la UAB.
El document de claustre de 1998 establia una primera versió d'aquest Pla, i tot i que ha estat utilitzat per alguns dels
nostres professors, no ha donat el resultat esperat en aquell moment (es preveia que el 50% de professors podrien
acollir-s'hi), principalment per la pèrdua de poder adquisitiu que representava per una part important del professorat.
Creiem que és necessari donar un nou impuls en aquesta direcció i, per tant, presentem la proposta següent.
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Proposta
Els professors funcionaris poden demanar la jubilació anticipada voluntària a partir de cumplir els 60 anys, si en fa
trenta que presten el seu servei a l'Administració. La pensió màxima s'aconsegueix si es tenen 32 anys d'antiguitat. En
aquest sentit, la UAB compensarà les jubilacions de professors que tinguin 32 anys d'antiguitat, i una edat compresa
entre els 60 i 69 anys. Les accions seran les següents:
- Contractació laboral com a professor emèrit fins a l'edat de jubilació obligatòria (Pla d'emeritatge).
- Aquesta contractació laboral es farà en la categoria laboral adequada, per assegurar que en cap cas la pèrdua de
poder adquisitiu per al professor jubilat superi el 15%.
- L'emeritatge permet mantenir la relació laboral amb la UAB i, per tant, el manteniment de la presencia a la UAB com
personal acadèmic de ple dret, la participació en convenis, projectes, tribunals, docència especialitzada voluntària,
etc., sempre segons la legislació vigent.
- L'emeritatge implica que la docència tindrà caràcter voluntari.
- L'emeritatge, no exclou la possibilitat d'accedir a la condició de professor emèrit (competitiu) en arribar a l'edat de
jubilació obligatòria.
La plaça ocupada pel professor que s'aculli al Pla d'emeritatge serà desdotada. Tanmateix, la UAB en el marc de
renovació i rejoveniment de la plantilla, dotarà una plaça de TU o d'agregat (minoritzable a la de lector durant un
màxim de quatre anys) a la plantilla de la UAB, per cada cas que es produeixi.
Aquest Pla està subjecte al manteniment de les condicions generals de jubilació anticipada, de contractació de
professors emèrits, i de contractació laboral, presents en la legislació vigent i en el model de distribució de recursos
econòmics del DURSI. L'alteració de les condicions anteriors (en qualsevol sentit) en comportarà la revisió immediata.
En cas de revisió del Pla, l'aplicació de la revisió als professors que ja n'estiguin gaudint respectarà el principi que
qualsevol actuació respecte d'aquest ha de ser la més favorable per al treballador (manteniment de les condicions en
cas de reducció de prestacions del Pla, i adaptació a les noves condicions en cas d'increment de prestacions del Pla).
Acord 52/2004, de 8 de juliol, pel qual s'acorda:
1. Aprovar la creació del títol de Graduat en Gestió Aeronàutica, i elevar-la al Consell Social per a la seva aprovació.
2. Aprovar l'adscripció dels estudis de Graduat en Gestió Aeronàutica a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria, i
elevar-la al Consell Social per a la seva aprovació.
Acord 53/2004, de 8 de juliol, pel qual s'acorda:
1. Aprovar l'oferta de places i els criteris d'adjudicació per a l'accés als estudis de la titulació de Criminologia (2n cicle)
per al curs 2004-2005.
2. Aprovar l'ampliació del nombre de places d'accés al segon cicle dels estudis de la titulació de Comunicació
Audiovisual (2n cicle) per al curs 2004-2005.
Acord 54/2004, de 8 de juliol, pel qual s'acorda:
1.- Modificar el redactat de l'article 5.1 de la Normativa de crèdits de lliure elecció, aprovada per la Junta de Govern en
data 26 d'octubre de 2000, en el sentit següent:
Els alumnes podran reconèixer un màxim de 2/3 parts dels crèdits de lliure elecció exigits en el pla d'estudis que cursa
entre activitats incloses en l'apartat 7 de l'article 3. (Activitats no incloses en la programació acadèmica dels estudis
oficials de la UAB)
2.- Deixar sense efectes la Disposició Transitòria de la Normativa abans esmentada.
Acord 55/2004, de 8 de juliol, pel qual s'acorda obrir un període d'informació de 15 dies per tal que els centres, els
departaments i els instituts puguin presentar al·legacions en relació amb l'expedient d'adscripció de l'Institut
Universitari de Qualitat Assistencial "Avedis Donabedian", com a institut universitari d'investigació.
Acord 56/2004, de 8 de juliol, pel qual s'acorda aprovar la Normativa sobre els espais on és prohibit de fumar a la
UAB, que tot seguit es trancriu:
Normativa que regula els espais on és prohibit de fumar a la Universitat Autònoma de Barcelona
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Introducció
A Catalunya el consum de tabac és regulat per la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria
de substàncies que poden generar dependència, modificada per la Llei 10/1991, de 10 de maig.
En el seu article 27 la Llei 20/1985 estableix que està prohibit de fumar en els centres d'ensenyament de qualsevol
nivell i que els directors dels centres han de reservar àrees ben delimitades per a fumadors i senyalitzar-les
adequadament.
La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), conscient dels riscos per a la salut que suposa el consum de
substàncies que poden generar dependència per als fumadors actius i passius, vol fomentar un ambient més
saludable en els seus edificis tot acomplint la normativa autonòmica vigent. És per això que la UAB regula mitjançant
aquesta normativa els espais on és prohibit de fumar en tots els seus centres.
Article 1
En atenció a la promoció i la defensa de la salut individual i col·lectiva, el dret a la salut del col·lectiu de no fumadors
de la UAB, en les circumstàncies en què pugui ser afectada, preval sobre el dret a consumir substàncies que poden
generar dependència.
Article 2
Aquesta normativa és d'aplicació:
a) A tots els espais i centres de la UAB.
b) A tots els espais de titularitat de la UAB gestionats per empreses externes destinats a l'atenció del públic com
restaurants, serveis de reprografia i fotocòpies, entre d'altres.
c) A tots els espais cedits temporalment per la UAB a les empreses concessionàries d'obres, de manteniments i de
serveis.
Article 3
S'estableix la prohibició de fumar en els següents espais de la UAB:
a) Aules, seminaris, sales d'estudi, biblioteques, sales d'actes, de graus i de reunions.
b) Autobusos del parc mòbil intern de la UAB.
c) Laboratoris docents i de recerca.
d) Qualsevol espai on existeixi un risc per a la salut del treballador per raó de combinar-se la nocivitat del tabac amb el
perjudici ocasionat per un contaminant industrial.
e) Qualsevol àrea laboral on treballin dones embarassades
f) Zones d'oficines destinades a l'atenció al públic: suport logístic i punt d'informació, gestions acadèmiques, i
registres, entre d'altres.
g) Cuines i zones de barres i d'autoservei dels bars i restaurants.
h) Bars i restaurants, excepte en les zones convenientment senyalitzades com zones per a fumadors.
i) Passadissos, vestíbuls i altres espais interiors dels edificis, llevat d'aquells convenientment delimitats i senyalitzats
com espais per a fumadors.
j) Cinema i teatre.
k) Servei d'Activitat Física, excepte en els espais convenientment delimitats i senyalitzats com espais per a fumadors.
l) Servei Assistencial de Salut.
m) Hospital Clínic Veterinari.
n) Àrees considerades per la normativa vigent de risc especial d'incendi: on es fan treballs locals de reprografia,
impremta, búnquers de productes i residus químics, magatzems de matèries combustibles, etc.
o) Lavabos, ascensors, vestuaris i menjadors del personal
Article 4
En els despatxos compartits, si així ho estableixen les persones que treballen en aquest espai, es podrà fumar sempre
que es respecti el principi de prevalença del dret del no fumador front el del fumador.
Article 5
Els espais on és prohibit de fumar i les zones per a fumadors seran senyalitzades tal com estableix l'article 28 de la
Llei 20/1985. Les administracions dels centres són responsables de determinar els espais per a fumadors i dur a
terme la senyalització d'aquests espais i de les zones on és prohibit de fumar.
Article 6
El Comitè de Seguretat i Salut, el Comitè d'Empresa, la Junta de PAS Funcionari (JPF) i la Junta de Personal Docent i
Investigador (JPDI), d'acord amb les funcions que la legislació vigent els assigna, col·laboraran en el compliment
d'aquesta normativa.
Article 7
La UAB informarà la comunitat universitària sobre l'aplicació d'aquesta normativa mitjançant una campanya divulgativa
específica.
Article 8
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La UAB promocionarà, entre tota la comunitat universitària, el programa ja establert de deshabituació adreçat a tots
els membres de la comunitat universitària que vulguin deixar de fumar. Aquest programa el coordinarà el Servei
Assistencial de Salut.
Article 9
En els Suports Logístics i en els Punts d'Informació de tots els centres de la UAB hi haurà fulls de reclamació a
disposició dels usuaris per a que puguin tramitar les queixes o suggeriments oportuns relacionats amb l'acompliment
d'aquesta normativa. Aquests fulls es faran arribar a les administracions de centre.
Article 10
Aquesta normativa entrarà en vigor a l'inici del curs acadèmic 2004-2005.
Acord 57/2004, de 8 de juliol, pel qual s'acorda:
1. Ratificar l'aprovació del Reglament de la Facultat de Ciències.
2. Ratificar l'aprovació del Reglament de la Facultat de Ciències de l'Educació.
3. Ratificar l'aprovació del Reglament de la Facultat de Veterinària. [
4. Ratificar l'aprovació del Reglament del Departament d'Antropologia Social i Cultural.
5. Ratificar l'aprovació del Reglament del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia.
6. Ratificar l'aprovació del Reglament del Departament de Ciència Animal i dels Aliments.
7. Ratificar l'aprovació del Reglament del Departament de Ciència Política i de Dret Públic.
8. Ratificar l'aprovació del Reglament del Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal.
9. Ratificar l'aprovació del Reglament del Departament d'Economia i d'Història Econòmica.
10. Ratificar l'aprovació del Reglament del Departament d'Enginyeria Química.
11. Ratificar l'aprovació del Reglament del Departament de Filologia Catalana.
12. Ratificar l'aprovació del Reglament del Departament de Medicina.
13. Ratificar l'aprovació del Reglament del Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social.
14. Ratificar l'aprovació del Reglament del Departament de Prehistòria.
15. Ratificar l'aprovació del Reglament del Departament de Traducció i d'Interpretació.
Acord 58/2004, de 8 de juliol, pel qual s'acorda aprovar els criteris del Consell de Govern sobre l'eventua
reestructuració de facultats i escoles de la UAB, que tot seguit es transcriu:
CRITERIS SOBRE L'EVENTUAL REESTRUCTURACIÓ DE FACULTATS I ESCOLES DE LA UAB
El Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona, a proposta de l'Equip de Govern, manifesta la voluntat
de continuar avançant pel camí de millorar les activitats de docència i de recerca d'aquesta universitat, enteses les
dues com a serveis públics.
En aquest sentit, diversos fets, de procedència interna i externa a la UAB, recomanen considerar com una oportunitat
de millora una reestructuració de les facultats i escoles, sempre i quan es faci per consens, amb la participació de tots
els implicats i d'acord a criteris que cerquin l'interès col·lectiu i guanys per a tothom.
Concretament,

entre

els

fets

que

aconsellen

una

reestructuració

cal

destacar

l'efecte

combinat

de:

a. el procés de reforma dels estudis i titulacions, les formes d'aprenentatge, els objectius i estructures de la recerca
que es deriva de la construcció dels espais europeus d'educació superior i de recerca per a l'any 2010.
b. la necessitat de reforçar la presència estratègica de la Universitat Autònoma a la regió metropolitana, focalitzada,
concretament, als campus de Barcelona (Sant Pau), Sabadell i Bellaterra.
c. el procés de reorientació de l'administració universitària, que ha de centrar-se en el suport a l'activitat substantiva de
la universitat (la docència i la recerca), en el servei als usuaris i en permetre el protagonisme i capacitat decisional de
les estructures bàsiques de la universitat (facultats i escoles, departaments, instituts).
Que, atesos els fets acabats de comentar, la reestructuració hauria d'adreçar-se a:
a. La creació, a partir de l'actual Facultat de Ciències, de dues facultats, respectivament, de Ciències i de Ciències de
la Vida. La creació dels dos centres es faria tot seguint les propostes ja explicitades per l' Equip de Govern a la
Facultat i la comissió ad hoc i el seu objectiu bàsic és assegurar en la nova etapa el prestigi, la qualitat i provada
capacitat d'innovació dels estudis científics a la UAB.
b. La creació d'una única Escola d'Enginyeria, amb seu a Bellaterra i a Sabadell. L' escola impartiria a tots dos
campus estudis de grau i de postgrau de l'àmbit les tecnologies i tindria a ambdues ubicacions grups i estructures de
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recerca. Es produiria també la corresponent adequació dels departaments i de l'estructura administrativa i de gestió.
Aquesta Escola tindria com a objectiu bàsic assegurar el lideratge de la universitat en el que s´han anomenat
"enginyeries del segle XXI".
c. La creació d'una única Facultat d' Economia i Empresa, sorgida de les actuals Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials i Escola Universitària d'Estudis Empresarials, amb seu a Bellaterra i Sabadell. La Facultat impartiria a
tots dos campus estudis de grau i de postgrau dels diversos àmbits de l'empresa i l'economia i tindria també a
ambdues ubicacions grups i estructures de recerca. La creació permetria visualitzar més i millor el potencial acadèmic
i social de la Facultat per als diversos sectors i necessitats vinculades amb l'economia i el món empresarial.
Ateses les anteriors consideracions, el Consell de Govern INSTA l' Equip de Govern i les facultats, escoles i
departaments implicats a procedir de forma que:
Al llarg del curs 2004-2005, es realitzin els estudis i treballs pertinents per tal que el Consell de Govern pugui, d'acord
amb el previst als Estatuts, considerar cas per cas les eventuals propostes formals de reestructuració de les facultats i
escoles esmentades (així com, si cal, dels departaments afectats) i prendre les decisions que permetin que els nous
centres siguin operatius per al curs 2005-2006.
Per fer-ho, caldrà:
a. Crear per a cada cas, de comú acord amb els centres i departaments afectats, Comissions de Treball, amb un
mandat específic i acotat en el temps. El mandat, en tot cas, haurà de contemplar l'elaboració d'un Pla Estratègic
Plurianual global per als nous centres, previsions sobre necessitats econòmiques i d'espais, normes per a la fase de
transició, així com una proposta de com estructurar l'administració, tot incloent els departaments, serveis i instituts
més afins a cada Facultat o Escola. Les Comissions comptaran en cada cas amb membres de l'Equip de Govern i
amb el total suport dels diversos càrrecs, unitats, àrees i oficines de l'Administració i l'Equip de Gerència.
b. Sotmetre a la consideració de les respectives Juntes de Facultat i d' Escoles, els documents i propostes resultants,
per tal que, si són aprovats, esdevinguin, segons el previst als Estatuts i a la legislació vigent, propostes de
modificació i/o creació de nous centres sotmeses a la consideració i decisió del Consell de Govern i, posteriorment,
del Consell Social i el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació.
Acord 59/2004, de 8 de juliol, pel qual s'aprova el reconeixement del Servei de Nutrició d'Animals Monogàstrics
(SNAM) (S3) i el seu Reglament.
Acord 60/2004, de 8 de juliol, pel qual s'aprova el reconeixement del Servei d'Estudis de Digestió i Fermentació
Ruminal (S3) i el seu Reglament.
Acord 61/2004, de 8 de juliol, pel qual s'acorda, a proposta del Departament d'Enginyeria Química, atorgar el premi
extraordinari de doctorat corresponent al curs acadèmic 2000/2001, al senyor Julian Carrera Muyo.
Comissió d'Investigació
Acord 28/2004, de 23 de juliol, pel qual s'aprova la priorització del segon termini de la convocatòria de beques de
recerca per a professors i investigadors visitants a Catalunya 2004.
Acord 29/2004, de 23 de juliol, pel qual s'aprova la proposta de resolució del primer termini de la convocatòria d'ajuts
per a l'organització de congressos i simposis per a l'any 2004 (Conveni UAB-CIRIT).
Acord 30/2004, de 23 de juliol, pel qual s'aprova la proposta de resolució del primer termini de la convocatòria d'ajuts
per a la presentació de projectes als programes de recerca (I+D) de la Unió europea per a l'any 2004 (Conveni
UAB-CIRIT).
Acord 31/2004, de 23 de juliol, pel qual s'aprova la proposta de resolució de la convocatòria de grups emergents
2004, d'acord amb el criteri de valoració ponderada.
Acord 32/2004, de 23 de juliol, pel qual s'aprova la proposta de resolució de la convocatòria per a la preparació de
noves línies de recerca 2004, d'acord amb el criteri de valoració ponderada.
Acord 33/2004, de 23 de juliol, pel qual s'aprova la proposta de resolució per a ajuts pont a grups de recerca 2004,
d'acord amb el criteri de valoració ponderada.
Acord 34/2004, de 23 de juliol, pel qual es ratifiquen les actuacions dutes a termes des del Vicerectorat
'Investigació en relació amb la resolució del segon termini de la convocatòria d'ajuts per a estades de curta durada
fora de Catalunya de becaris predoctorals del programa de formació d'investigadors de la UAB per a l'any 2004.

5

Acord 35/2004, de 23 de juliol, pel qual s'aprova la proposta de resolució del segon termini de la convocatòria de
beques pròpies de departament.
Acord 36/2004, de 23 de juliol, pel qual s'informa favorablement la sol.licitud d'autorització de nom específic (ANE)
del Centre d'Estudis Precolombins, amb la condició que no aparegui en el seu nom l'expressió "Centre d'Estudis".
Comissió d'Ordenació Acadèmica
Acord 58/2004, de 20 de juliol, pel qual s'aprova, per delegació del Consell de Govern, el pla d'estudis de Graduat en
Gestió Aeronàutica, i s'informa al Consell Social.
Acord 59/2004, de 20 de juliol, pel qual es modifica les assignatures optatives corresponents als estudis de Llicenciat
en Física.
Acord 60/2004, de 20 de juliol, pel qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per a Innovació Docent per al curs acadèmic
2004-2005.
Acord 61/2004, de 20 de juliol, pel qual es modifica l'oferta d'activitats susceptibles de reconeixement com a crèdits
de lliure elecció per al curs acadèmic 2004-2005.

Comissió de Professorat
Acord 17/2004, de 2 de juliol, pel qual s'informa favorablement la proposta de composició dels tribunals i els perfils
de les places corresponents a les convocatòries d'accés a cossos de funcionaris docents universitaris.
Acord 18/2004, de 2 de juliol, pel qual s'aprova la proposta de dotació de places de professora
Acord 19/2004, de 2 de juliol, pel qual s'informa favorablement la proposta de convocatòria de concursos de
professorat agregat, Programa General.
Acord 20/2004, de 2 de juliol, pel qual s'informa favorablement la proposta de convocatòria de concursos de
professorat agregat, Programa Serra Hunter.
Acord 21/2004, de 2 de juliol, pel qual s'informa favorablement la proposta de Pla d'Emeritatge pel professorat
funcionari i elevar-la al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Acord 22/2004, de 2 de juliol, pel qual s'aprova la proposta de resolució de la convocatòria de programa de suport a
la formació investigadora del professorat en vies de consolidació per al curs 2004-2005.

Consell Acadèmic de l'Escola de Postgrau
Acord 4/2004, de 22 de juliol, 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.

NOMENAMENTS

Institucionals
Resolució del rector, de 8 de juliol de 2004, per la qual es nomena la senyora Marta Estella Clota representant de la
UAB a la Comissió Mixta per al desenvolupament del projecte "Argumenta: comunicació universitària eficaç".
Facultats i Escoles Universitàries
Resolució del rector, d'1 de juliol de 2004, per la qual es nomena la senyora Cristina Laborda Molla coordinadora de
la titulació de la llicenciatura de Pedagogia de la Facultat de Ciències de l'Educació.
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Resolució del rector, de 2 de juliol de 2004, per la qual es nomena el senyor Vicenç Fonollosa Pla, representant de
la UAB a l'Escola Universitària d'Infermeria de la Vall d'Hebron.
Resolució del rector, de 12 de juliol de 2004, per la qual es nomena el senyor Xavier Ballart Hernández coordinador
de la titulació de la llicenciatura de Ciències Polítiques i de l'Administració de la Facultat de Ciències Polítiques i de
Sociologia.
Departaments
Resolució del rector, d'1 de juliol de 2004, per la qual es nomena el senyor Joel Feliu Samuel-Lajeneusse cap de
l'Àrea de Psicologia Social del Departament de Psicologia de la Salut i de Psicologia Social.
CONVENIS

(Convenis que han finalitzat el procés de signatura per les parts durant el mes de juliol)

Convenis marcs
Conveni de 16 de juliol de 2003 entre la UAB i la San Francisco State University (EUA).
En matèria específica
Conveni d'1 de setembre de 2003 entre la UAB, l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents i la Fundació
UAB per a l'atorgament per part de la UAB de l'ús de l'aplicació SIGMA a l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de
Documents.
Conveni de 18 de febrer de 2004 entre la UAB, la Universitat de Barcelona (UB) i el Col·legi de Doctors i Llicenciats
en Ciències Polítiques i Sociologia de Catalunya per a la realització conjunta del màster-diploma de postgrau en
Tècniques d'Investigació Social Aplicada per al bienni acadèmic 2003-2005.
Conveni de 12 de març de 2004 entre la UAB i l'Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) mitjançant el
Departament de Pedagogia Aplicada per al desenvolupament de diferents cursos de formació.
Addenda d'1 de maig de 2004 entre la UAB i l'Asociación Cardiovascular Centro Occidental, ASCARDIO de
Veneçuela al conveni marc signat en data 3 de març de 2004.
Conveni d'1 de juny de 2004 entre la UAB i l'Asociación Nacional de Agentes Financieros (ANAF) per a la
col·laboració en diversos programes de formació sobre assessorament en gestió de patrimonis i assessoament
financer en general. Impartició del curs: "Curso de asesoría y planificación financiera personal" a travès de l'EU
d'Estudis Empresarials.
Addenda de 3 de juny de 2004 entre la UAB i l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya al
conveni signat en data 14 d'abril de 2000.
RESOLUCIONS DE LA GERÈNCIA
Resolució del gerent, d'1 de juliol de 2004, per la qual es comunica la cobertura de serveis per al període de
vacances d'agost 2004.
ALTRES RESOLUCIONS DEL RECTOR
Resolució del rector de 27 de juliol de 2004, per la qual es delega les funcions que li corresponen com a rector de la
UAB en el doctor Rafael Grasa Hernández, vicerector de Relacions Institucionals i secretari general, durant el període
comprès entre els dies 12 i 17 d'agost de 2004 (ambdós inclosos), per tal que en substitueixi en l'exercici del càrrec.
CONVOCATÒRIES I RESOLUCIONS DE PLACES DE PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Convocatòries
Resolució del vicerector de Professorat i de PAS, de 21 de juny de 2004, per la qual es convoca concurs per accedir
a una plaça de l'escala tècnica.
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Resolució del gerent, de 7de juliol de 2004, per la qual es convoca una plaça de director/a executiu/iva amb
destinació a l'Escola de Postgrau.
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 8 de juliol de 2004, per la qual es
convoquen 4 places d'auxiliar administratiu/va (nivell 14) amb destinació al Departament de Sociologia, al
Departament de Biologia Animal, Vegetal i d'Ecologia, al Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i
d'Immmunologia i a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Traducció i d'Interpretració.
Resolució del vicerector de Professorat i de PAS, de 13 de juliol de 2004, per la qual es corregeixen els errors
materials en la Resolució de 21 de juny de 2004, en virtud de la qual es convoca concurs per accedir a una plaça de
l'escala tècnica.
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 12 de juliol de 2004, per la qual es
convoca una plaça de Laborant (oficial 1a laboratori/tècnic/a especialista de Laboratori) amb destinació al Servei
d'Anàlisi Química.
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 12 de juliol de 2004, per la qual es
convoca una plaça de tènic/a especialista de Promoció de Productes Institucionals, amb destinació a Promoció
Econòmica i Compres.
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 26 de juliol de 2004, per la qual es
convoquen 4 places d'ajudant d'arxius i biblioteques (nivell 19). amb destinació a la Biblioteca de Ciències Socials, a la
Biblioteca d'Humanitats, a la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General i al Servei de Biblioteques (Unitat
Tècnica i de Projectes).
Resolució del vicerector de Professorat i de PAS, de 27 de juliol de 2004, per la qual es convoquen proves
selectives per a l'accés a l'escala auxiliar administrativa pel sistema de lliure oposició.
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 30 de juliol de 2004, per la qual es
convoca una plaça de gestor/a departamental (nivell 23) amb destinació al Departament de Matemàtiques.
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 30 de juliol de 2004, per la qual es
convoca una plaça de gestor/a departamental (nivell 23) amb destinació al Departament d'Economia de l'Empresa.
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 30 de juliol de 2004, per la qual es
convoca una plaça de cap de la Biblioteca Universitària de Sabadell (nivell 23) amb destinació a les Escoles
Universitàries del Campus de Sabadell.
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 30 de juliol de 2004, per la qual es
convoca una plaça de cap de la Biblioteca de la Facultat de Veterinària (nivell 23) amb destinació a la Facultat de
Veterinària.
Resolucions de convocatòries
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 8 de juliol de 2004, per la qual
s'atorga el senyor Joan Maria Segura Bueno la plaça d'arquitecte de dades 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 9 de juliol de 2004, per la qual es fa
pública la llista per ordre de
prelació per a cobrir substitucions de tècnic/a de suport informàtic.
Resolució del vicerector de Professorat i de PAS, de 8 de juliol de 2004, per la qual es fa públic el nomenament dels
funcionaris que han superat les diferents fases de les proves selectives per a l'accés a l'escala administrativa en el
torn de promoció interna.
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 22 de juliol de 2004, per la qual es
declara desert el concurs per a cobrir una plaça de gestor/a departamental (nivell 23) amb destinació al Departament
de Bioquímica i de Biologia Molecular.
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 22 de juliol de 2004, per la qua
s'atorga el senyor Miguel Ángel Caballero Bracero la plaça de tècnic mitjà de desenvolupament tecnològic, adjunt al
cap del Servei, amb destinació a la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 22 de juliol de 2004, per la qual es
declara desert el concurs per a cobrir una plaça d'auxiliar administratiu/va amb destinació al Departament de
Sociologia.
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Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 22 de juliol de 2004, per la qua
s'atorga la senyora Carmen Esteve Herreras la plaça d'auxiliar administratriva amb destinació al Departament de
iologia Animal, Vegetal i d'Ecologia.
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 22 de juliol de 2004, per la qua
s'atorga la senyora Rosa Maria Marín Moreno la plaça d'auxiliar administratriva amb destinació a la Gestió Acadèmica
de la Facultat de Traducció i d'Intrepretació.
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 22 de juliol de 2004, per la qua
s'atorga al senyor Ernesto Castaños Moreno la plaça d'auxiliar administratiu amb destinació al Departament de
Fisiologia i d'Immunologia.
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 22 de juliol de 2004, per la qua
s'atorga al senyor Joan Gallisà Soms la plaça d'auxiliar administratiu amb destinació a la Gestió Acadèmica de la
Facultat de Ciències de l'Educació.
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 22 de juliol de 2004, per la qua
s'atorga al senyor Juan José Santana Aguilar la plaça d'auxiliar administratiu amb destinació a la Gestió Acadèmica
de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 26 de juliol de 2004, per la qua
s'atorga la senyora Laia Pes Balada, la plaça de t'ecnica superior en creació d'empreses amb destinació a la
icegerència de Recerca.
Resolució del rector, de 22 de juliol de 2004, per la qual es nomena la senyora Maria Neus Pons Pena, directora
executiva de l'Escola de Postgrau.
DISPOSICIONS D'INTERÈS PER A LA UAB
Estatals
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 9 de juny de 2004, per la qual es nomena el Sr. Lluís Alsedà
Soler catedràtic d'universitat. (BOE núm.160, de 3 de juliol de 2004).
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 14 de juny de 2004, per la qual es nomena el Sr. Lupicinio
Iñíguez Rueda catedràtic d'universitat. (BOE núm.160, de 3 de juliol de 2004).
Resolució de la Dirección General de Universidades, de 5 de juliol de 2004, per la qual es concedeixen Mencions de
Qualitat a programes de doctorat de les Universitats espanyoles per al curs acadèmic 2004-2005. (BOE núm.161, de 5
de juliol de 2004).
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 22 de juny de 2004, per la qual es nomena la Sra. Nuria
Barniol Beumala catedràtica d'universitat. (BOE núm.164, de 8 de juliol de 2004).
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 23 de juny de 2004, per la qual es nomena el Sr. Juan Emilio
Feliu Albiñana catedràtic d'universitat. (BOE núm.165, de 9 de juliol de 2004).
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 5 de juliol de 2004, per la qual es
concedeixen Mencions de Qualitat a programes de doctorat de les Universitats espanyoles per al curs acadèmic
2004-2005. (BOE núm.168, de 13 de juliol de 2004).
Resolució de la Secretaria General del Consejo de Coordinación Universitaria, per la qual s'eximeix a diversos
doctors dels requisits establerts a l'article 60 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, per a
participar en les proves d'habilitació nacional per al cos de catedràtics d'Universitat. (BOE núm.176, de 22 de juliol de
2004).
Autonòmiques
Resolució del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, de 28 de juny de 2004, per la qual
s'aproven les bases i s'obre la convocatòria d'ajuts a l'edició i la difusió de llibres de text o manuals universitaris, en
suport paper o en suport electrònic, escrits en llengua catalana (DOGC núm. 4168, de 6 de juliol de 2004).
Resolució del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, de 28 de juny de 2004, per la qual
s'aproven les bases i s'obre la convocatòria d'ajuts a les universitats de Catalunya per a projectes i activitats de

9

normalització lingüística (NORMA). (DOGC núm. 4168, de 6 de juliol de 2004).
Resolució del rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 15 d'abril de 2004, per la qual es declaren
finalitzats els procediments de dues places corresponents a la convocatòria de concursos d'accés a cossos de
funcionaris docents (DOGC núm. 4173, de 6 de juliol de 2004).
Resolució del Departament de Governació i Administracions Públiques, de 28 de juny de 2004, per la qual es dóna
publicitat a la nova redacció dels Estatuts del Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya . (DOGC núm.
4174, de 14 de juliol de 2004).
Resolució del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, de 20 de juliol de 2004, per la qual es
regulen les comissions de caràcter permament del Consell Interuniversitari de Catalunya. (DOGC núm. 4178, de 20 de
juliol de 2004).
Resolució del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, de 20 de juliol de 2004, per la qual es
regulen les comissions de caràcter no permanent del Consell Interuniversitari de Catalunya. (DOGC núm. 4178, de 20
de juliol de 2004).
Resolució del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, de 20 de juliol de 2004, per la qual
s'atorguen les Distincions de la Generalitat de Catalunya per a la Promoció de la Recerca Universitària (5a edició).
(DOGC núm. 4178, de 20 de juliol de 2004).
Decret del Departament de la Presidència, de 20 de juliol de 2004, pel qual es fixen els presus per 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. 4180, de 22 de juliol de 2004).
Ordre del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, de 16 de juliol de 2004, per la qual es
reconeix l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) com a institut interuniversitari de recerca de la Universitat
de Barcelona, de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la Universitat Politècnica de Catalunya, de la Universitat
Pompeu Fabra, de la Universitat Oberta de Catalunya i de la Fundació Centre d'Informació i Documentació
Internacionals a Barcelona (CIDOB). (DOGC núm. 4180, de 22 de juliol de 2004).
Resolució del rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 8 de juliol de 2004, per la qual es convoca concurs
públic per l'accés a places d'agregat en règim de contracte laboral, dintre del Pla Jaume Serra Hunter (DOGC núm.
4182, de 26 de juliol de 2004).
Resolució del rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 8 de juliol de 2004, per la qual es convoca concurs
per a l'accés a places d'agregat en règim de contracte laboral (DOGC núm. 4182, de 26 de juliol de 2004).
Resolució del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, de 19 de juliol de 2004, per la qual es
fa pública l'oferta de places de nou accés dels centres docents de les universitats públiques de Catalunya per al curs
2004-2005 (DOGC núm. 4183, de 27de juliol de 2004).
Resolució de l'Agencia de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, de 12 de juliol de 2004, per la qual s'bre un nou
termini de presentació de sol·licituds de renovació en el marc de la convocatòria d'ajuts a universitats catalanes i
institucions no universitàries sense finalitat de lucre, situades a Catalunya, i que entre les seves activitats principals hi
figuri la recerca per la contractació i reincorporació de doctors a grups de recerca de Catalunya (C-ERD). (DOGC
núm. 4183, de 27de juliol de 2004).
Oficina de Coordinació Institucional
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