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CONSELL SOCIAL
Acord 16/2004, de 10 de setembre, pel qual s'aprova la creació del títol de Graduat en Gestió Aeronàutica.
Acord 17/2004, de 10 de setembre, pel qual s'aprova l'adscripció dels estudis de graduat en Gestió Aeronàutica a
l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Acord 18/2004, de 10 de setembre, pel qual s'aprova la liquidació del pressupost i l'informe de gestió de la
Universitat Autònoma de Barcelona per a l'exercici 2003.
Acord 19/2004, de 10 de setembre, pel qual s'aprova el balanç, el compte de resultats i la memòria econòmica
corresponents a l'exercici 2003 de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona.
Acord 20/2004, de 10 de setembre, pel qual s'aprova el balanç, el compte de resultats i la memòria econòmica
corresponents a l'exercici 2003 de la Fundació Autònoma Solidària.
Acord 21/2004, de 10 de setembre, pel qual s'aprova el balanç, el compte de resultats i la memòria econòmica
corresponents a l'exercici 2003 de la Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal (CreSA).
Acord 22/2004, de 10 de setembre, pel qual s'aprova , el balanç, el compte de resultats i la memòria econòmica
corresponents a l'exercici 2003 de la Fundació Empresa i Ciència.
Acord 23/2004, de 10 de setembre, pel qual s'aprova el balanç, el compte de resultats i la memòria econòmica
corresponents a l'exercici 2003 de la Fundació Privada Gespa.
Acord 24/2004, de 10 de setembre, pel qual s'aprova la cessió a la Universitat Autònoma de Barcelona, a títol gratuït
de 21.076 accions de Classe B, números 448.249 a 469.324, ambdós inclosos, de la societat Portal Universia, SA.
CONSELL DE GOVERN
Acord 62/2004, de 29 de setembre, pel qual s'acorda acceptar els criteris generals sobre el pressupost de la UAB
per a l'any 2005 i elevar-los al Consell Social per a la seva aprovació.
Acord 63/2004, de 29 de setembre, 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).
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Acord 64/2004, de 29 de setembre, pel qual s'acorda aprovar la proposta d'adscripció de l'Institut Universitari de
Qualitat Assistencial i Seguretat Clínica Avedis Donabedian (IUQUAS) a la UAB, i elevar-la al Consell Social per a la
seva aprovació.
Acord 65/2004, de 29 de setembre, pel qual s'acorda aprovar la participació de la UAB en el Consorci Observatori
Català del Paisatge, i 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, i elevar la proposta al
Consell Social per a la seva aprovació.
Acord 66/2004, de 29 de setembre, pel qual s'acorda aprovar la proposta de substitució de l'informe de la Comissió
d'Apel·lacions pel de la Comissió de Professorat en el procediment per al nomenament de professors emèrits.
Acord 67/2004, de 29 de setembre, pel qual s'acorda obrir un termini de 15 dies per tal que els centres, els
departaments i els professors afectats presentin, si ho consideren convenient, al·legacions a la proposta de dividir el
Departament de Psicologia de la Salut i de Psicologia Social, en els departaments de Psicologia de la Salut, i de
Psicologia Social, de conformitat amb el que disposa l'art. 20.5 dels Estatuts de la UAB.
Acord 68/2004, de 29 de setembre, pel qual s'acorda:
1. Ratificar l'aprovació del Reglament de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia.
2. Ratificar l'aprovació del Reglament del Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular.
3. Ratificar l'aprovació del Reglament del Departament de Cirurgia.
4. Ratificar l'aprovació del Reglament del Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de
les Ciències Socials.
5. Ratificar l'aprovació del Reglament del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències
Experimentals.
6. Ratificar l'aprovació del Reglament del Departamen d'Economia de l'Empresa.
7. Ratificar l'aprovació del Reglament del Departament d'Enginyeria Electrònica.
8. Ratificar l'aprovació del Reglament del Departamen de Filologia Francesa i Romànica.
9. Ratificar l'aprovació del Reglament del Departament de Medicina i Cirurgia Animals.
10. Ratificar l'aprovació del Reglament del Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les
Ciències de la Salut.
11. Ratificar l'aprovació del Reglament del Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals.
12. Ratificar l'aprovació del Reglament del Departament de Sociologia.
13. Ratificar l'aprovació del Reglament del Departament de Telecomunicació i d'Enginyeria de Sistemes.
Acord 69/2004, de 29 de setembre, pel qual s'aprova l'autorització d'un nom específic (ANE) al Grup d'Estudis
Precolombins.
Acord 70/2004, de 29 de setembre, pel qual s'acorda, a proposta de l'Escola Universitària d'Informàtica de Sabadell,
atorgar els premis extraordinaris de titulació corresponents al curs acadèmic 2002/2003, a les senyores i als senyors
següents:
Diplomat en Ciències Empresarials
María Luz Herrera Martínez, Francisco Navarro Gálvez, Vanessa Granado Martín, Mireia Boatella Abeya
i Jessica Delgado Dovao
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Jordi Piñeiro Salguero i Antonio Hervás Vilchez
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Javier Baez Santos
COMISSIÓ D'ECONOMIA I SERVEIS
Acord 7/2004, de 22 de setembre, pel qual s'informa favorablement de la proposta del document de línies generals
per a l'elaboració del pressupost de la UAB per a l'exercici de 2005, i elevar-la al Consell de Govern per a la seva
aprovació.
Acord 8/2004, de 22 de setembre, pel qual s'aproven les modificacions de crèdit del pressupost de l'any 2004 a 30
de juny.
COMISSIÓ D'INVESTIGACIÓ
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Acord 37 /2004, de 15 de setembre, pel qual s' aprova la Convocatòria de Beques Predoctorals UAB, per al curs
acadèmic 2004-2005.
COMISSIÓ D'ORDENACIÓ ACADÈMICA
Acord 62/2004, de 28 de setembre, pel qual es resol la convocatòria interna d'ajuts per a Projectes d'Innovació
Docent 2004.
Acord 63/2004, de 28 de setembre, pel qual es resol la convocatòria per a l'Adquisició i renovació d'equipament de
laboratoris i altres espais docents 2004.
Acord 64/2004, de 28 de setembre , 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 23/2004, de 27 de setembre, pel qual s'informa favorablement de la relació de places a habilitar que s'ha de
comunicar al Consejo de Coordinación Universitaria, segons estableix el Decret 774/2002, de 26 de juliol, i s'eleven al
Consell de Govern per a la seva aprovació.
CONSELL ACADÈMIC DE L'ESCOLA DE POSTGRAU
Acord 5/2004, de 21 de setembre, 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 DE LA GERÈNCIA
Resolució del gerent, de 13 de setembre de 2004, per la qual s'encarrega a la senyora Roser Juan Ahicart, amb
efectes 15 d'octubre de 2004, les funcions i les responsabilitats que es derivin de la coordinació i el seguiment de les
línies d'actuació de la programació general d'organització i recursos humans, amb la dependència orgànica de la
Vicegerència d'Organització i Recursos Humans i en relació amb el Vicerectorat de Professorat i de PAS, deixant les
seves funcions de cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans.
NOMENAMENTS INSTITUCIONALS
Resolució del rector, d'1 de setembre de 2004, per la qual es nomena el senyor Pedro López Roldan responsable
de Projectes de l'Oficina Autònoma Interactiva Docent.
Resolució del rector, de 10 de setembre de 2004, per la qual es nomena el senyor Rafael Grasa Hernández
representant de la UAB a la Comissió de Política Lingüística del Consell Interuniversitari de Catalunya.
Resolució del rector, de 10 de setembre de 2004, per la qual es nomena la senyora Muriel Casals Couturier
representant de la UAB a la Comissió de Política Lingüística del Consell Interuniversitari de Catalunya.
Resolució del rector, de 20 de setembre de 2004, per la qual es nomena la senyora M. Dolors Riba Lloret
representant de la UAB a la Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica del Consell Interuniversitari de
Catalunya.
Resolució del rector, de 20 de setembre de 2004, per la qual es nomena el senyor Rafael Grasa Hernández
representant de la UAB a la Comissió General de Política Universitària del Consell Interuniversitari de Catalunya.
Resolució del rector, de 20 de setembre de 2004, per la qual es nomena el senyor Joan Carbonell Manils
representant de la UAB a la Comissió d'Accés i Afers Estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya.
Re solució del rector, de 20 de setembre de 2004, per la qual es nomena el senyor Jordi Marquet Cortés
representant de la UAB a la Comissió de Personal Acadèmic del Consell Interuniversitari de Catalunya.
Resolució del rector, de 20 de setembre de 2004, per la qual es nomena el senyor Josep Santaló Pedro
representant de la UAB a la Comissió de Recerca del Consell Interuniversitari de Catalunya.
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NOMENAMENTS DE FACULTATS I ESCOLES UNIVERSITÀRIES
Resolució del rector, d'1 de setembre de 2004, per la qual es nomena la senyora Lourdes Aguilar Cuevas
sotscoordinadora d'Intercanvis de la Facultat de Traducció i d'Interpretació.
Resolució del rector, d'1 de setembre de 2004, per la qual es nomena la senyora Maria Pilar Cid Leal coordinadora
de SERIM de la Facultat de Traducció i d'Interpretació.
Resolució del rector, d'1 de setembre de 2004, per la qual es nomena el senyor Enric Vilaplana Lapena coordinador
de la Titulació d'Educació Infantil de la Facultat de Ciències de l'Educació.
Resolució del rector, d'1 de setembre de 2004, per la qual es nomena la senyora Encarnación Bodelón González
coordinadora de Mobilitat (en funcions) de la Facultat de Dret.
Resolució del rector, d'1 de setembre de 2004, per la qual es nomena el senyor Agustí Boch Gardella
sotscoordinador de la Titulació d'Investigació i Tècniques de Mercat.
Resolució del rector, de 15 de setembre de 2004, per la qual es nomena el Joel Martí Olivé coordinador
d'Informàtica de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia.
Resolució del rector, de 15 de setembre de 2004, per la qual es nomena Josep Maria Perceval Verde coordinador
de programes d'intercanvis de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
NOMENAMENTS DE DEPARTAMENTS
Resolució del rector, d'1 de setembre de 2004, per la qual es nomena el senyor Santiago Maspoch Andrés director
del Departament de Química.
Resolució del rector, d'1 de setembre de 2004, per la qual es nomena el senyor Ramon Alibés Arqués secretari del
Departament de Química.
Resolució del rector, d'1 de setembre de 2004, per la qual es nomena la senyora Anna Maria Vale Martínez
secretària del Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut.
Resolució del rector, d'1 de setembre de 2004, per la qual es nomena la senyora Isabel Portell Cortés cap de la
Unitat de Psicobiologia del Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut.
Resolució del rector, d'1 de setembre de 2004, per la qual es nomena el senyor Josep Bartomeu Cladera Cerdà
cap de la Unitat de Biofísica (Facultat de Medicina) del Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular.
Resolució del rector, de 9 de setembre de 2004, per la qual es nomena el senyor Pere Godall Castell director del
Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal.
Resolució del rector, de 9 de setembre de 2004, per la qual es nomena la senyora Teresa Malagarriga Rovira
secretària del Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal.
Resolució del rector, de 9 de setembre de 2004, per la qual es nomena al senyor Joaquím Miranda Pérez
coordinador de Tercer Cicle del Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal.
Resolució del rector, de 9 de setembre de 2004, per la qual es nomena la senyora Maite Carrasón López de Letona
directora del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia.
Resolució del rector, de 9 de setembre de 2004, per la qual es nomena el senyor Francisco Lloret Maya secretari
del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia.
Resolució del rector, de 15 de setembre de 2004, per la qual es nomena la senyora Maria Rosa Caballín Fernández
coordinadora de Tecer Cicle del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia.
Resolució del rector, de 15 de setembre de 2004, per la qual es nomena el senyor Tomás Munilla León coordinador
de la Unitat de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i
d'Ecologia.
Resolució del rector, de 15 de setembre de 2004, per la qual es nomena el senyor Xavier Parés Casasampera cap
de la Unitat de Bioquímica (Ciències) del Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular.
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Resolució del rector, de 15 de setembre de 2004, per la qual es nomena la senyora Carme Picallo Soler
coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Filologia Catalana.
Resolució del rector, de 15 de setembre de 2004, per la qual es nomena el senyor Jordi Deulofeu Piquet
coordinador de l'Àrea de coneixement de Didàctica de la Matemàtica del Departament de Didàctica de la Matemàtica i
de les Ciències Experimentals.
CONVENIS MARCS DE COL·LABORACIÓ
(convenis que han finalitzat el procés de signatura per les parts durant el mes de setembre)

Conveni de 17 de maig de 2004 entre la UAB i Comercial Marco Subirana S.L. per a enmarcar i coordinar l'actuació
en assessoraments, intercanvis d'informació i realitzacions, en els camps de la investigació, la tecnologia i la formació.
Conveni de 29 de juny de 2004 entre la UAB i la Fundació Puigvert (FP) en matèria de docència, de formació i de
recerca, en relació a les especialitats d'urologia, nefrologia i andralogia, dels estudis de ciències de la salut.
Conveni d'1 de juny de 2004 entre la UAB i la The International Fellowships Fund, Inc. Nova York.
Conveni d'1 de juliol de 2004 entre la UAB i Universidad de Passo Fundo, Brasil.
Conveni de 15 de juliol de 2004 entre la UAB i la Fundación Laboral de la Construcción (FLC) en matèria de
formació professional.
Conveni de 17 de juliol de 2004 entre la UAB i Institut de Sociologia i Psicologia Aplicades (ISPA), per a organitzar
conjuntament diversos programes de formació continuada.
Conveni de 27 de juliol de 2004 entre la UAB i l'Ajuntament de Terrassa per a la col·laboració en les àrees de
recerca, docència i desenvolupament tecnològic.
CONVENIS EN MATÈRIA ESPECÍFICA
(convenis que han finalitzat el procés de signatura per les parts durant el mes de setembre)

Conveni de 15 de juny de 2004 entre la UAB i l'Australian Food Industry Science Centre, Austràlia per a la
participació d'un alumne en el projecte amb la FSA: "The study of ochratoxigenic black Aspergillus spicies in grape
and grape products".
Conveni de 30 de juny de 2004 entre la UAB i Deltalab, SA per a desenvolupar diferents cursos d'aprenentatge en el
camp de la investigació bàsica, a través del Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia.
Conveni de 16 de juliol de 2004 entre la UAB i l'Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) per a la
Realització d'activitats en el Congrés Mundial de Moviments Humans i Inmigració dins el Fòrum 2004 de les Cultures.
Conveni de 12 d'agost de 2004 entre la UAB i la Universitat Rovira i Virgili per a l'accés d'alumnes de la URV a la
llicenciatura de segon cicle de l'Ensenyament de Comunicació Audiovisual de la UAB.
Conveni de 20 de juliol de 2004 entre la UAB i el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) per a
promoure un portal electrònic de revistes acadèmiques catalanes.
Conveni de 29 de juny de 2004 entre la UAB i la Universitat de Barcelona (UB) per a l' Organització del programa de
doctorat conjunt en Aqüicultura a partir del bienni 2004-2006, a través dels Departaments de Biologia Animal, de
Biologia Vegetal i d'Ecologia i de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia de la UAB.
Conveni de 7 de juny de 2004 entre la UAB i la Fundació Barceló per a la realització de pràctiques d'alumnes de la
Facultat de Veterinària i execució de projectes de recerca.
Conveni de 8 de juny de 2004 entre la UAB i la Fundació Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d'Hebron per a
la construcció i remodelació d'edificis de recerca.
Conveni de 7 de juliol de 2004 entre la UAB i el Centro Universitário La Salle-Unilasalle, Brasil per a la creació d'un
Programa de Treball per a l'intercanvi de professors i estudiants en les àrees comunes.
Conveni de 9 de juliol de 2004 entre la UAB i la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC) per a la Creació d'una comissió de coordinació pels Estudis d'Àsia Oriental.
Conveni de 28 de juliol de 2004 entre la UAB i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per a la
Realització del Projecte Campus Ítaca dirigit a estudiants de secundària.
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Conveni de 19 de juliol de 2004 entre la UAB i l'Instituto Cervantes per a l'organització conjunta d'activitats de
formació de professors en l'ensenyament de l'espanyol i de llengües estrangeres.
Conveni de 15 de març de 2004 entre la UAB i l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) per a la
realització del màster interdisciplinari Estudi i Intervenció sobre la Violència Domèstica.
Conveni de 28 de juliol de 2004 entre la UAB i la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF)
per a ampliar el conveni de col·laboració a la UPF vigent des de l'any 2000 entre la UAB i la UB, per tal de promoure
conjuntament un Programa de Doctorat Interuniversitari d'Història de les Ciències.
Conveni de 5 d'agost de 2004 entre la UAB i la Fundació Territori i Paisatge de Caixa de Catalunya per al
finançament durant l'any 2004 d'actuacions incloses en el Pla de Gestió (aprovat durant el 2001) i d'acord amb el
conveni de col·laboració signat amb la UAB l'any 2003.
Conveni de 15 de juliol de 2004 entre la UAB i el Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) per a la Cessió a la
Fundació CReSA de l'ús d'aparells i de material científic i tècnic.
Conveni de 2 de juny de 2004 entre la UAB i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) per a la
realització de pràctiques dels alumnes de la Facultat de Veterinària a la granja de vaques de llet situada a Monells
(Girona).
Conveni de 17 de juny de 2004 entre la UAB i la Universidad de Murcia per a l'dhesió de la Universitat de Murcia al
conveni signat en data 1 de juny de 1999 per a la realització del doctorat interuniversitari en "Química Teòrica i
Computacional".
Conveni de 19 de setembre de 2004 entre la UAB i l'Editorial LA LEY per a facilitar un accés a través de la web de la
Facultat de Dret a la Colecció Electrònica de Códigos de l'editorial LA LEY de diferents títols per a alumnes i
professors de la facultat. També l'editorial facilitarà claus d'accés a l'edició digital del Diario LA LEY a alumnes dels 2
últims cursos i a professors como a mitjà de consulta i estudi.
Conveni de 15 de juliol de 2004 entre la UAB i la Empresa Municipal Promoció Econòmica de Sabadell, SL per a
l'organització, realització i coordinació de les activitats de formació empresarial a travès de l'Escola Universitària
d'Estudis Empresarials de Sabadell (EUEE).
Conveni de 3 de juny de 2004 entre la UAB i el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal (México)/Fora
Latinoamericano para la Seguridad Urbana y la Democracia A.C. (FLASUD), México, per a la impartició del Master
Internacional en matèria de Dret Civil i Familiar.
Conveni de 19 de juliol de 2004 entre la UAB i el Departament de Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat de Catalunya, Diputació de Lleida, Universitat de Lleida, Associació Catalana de Municipis i Comarques,
Escola d'Administració Pública de Catalunya i Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresores d'Administració Local de
Lleida, per a la realització de l'edició pel bienni 2004-2006 del "Mestratge en Gestió i Dret Local" de Lleida.
Conveni de 19 de juliol de 2004 entre la UAB i el Departament de Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat de Catalunya, Diputació de Tarragona, Universitat Rovira i Virgili, Associació Catalana de Municipis i
Comarques, Escola d'Administració Pública de Catalunya i Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers
d'Administració Local de Tarragona, per a la realització de l'edició pel bienni 2004-2006 del "Mestratge en Gestió i Dret
Local" de Tarragona.
Conveni de 19 de juliol de 2004 entre la UAB i el Departament de Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat de Catalunya, Diputació de Girona, Universitat de Girona, Associació Catalana de Municipis i Comarques,
Escola d'Administració Pública de Catalunya, Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de
Girona i Fundació Caixa de Girona, per a la realització de l'edició pel bienni 2004-2006 del "Mestratge en Gestió i Dret
Local" de Girona.
Conveni de 19 de juliol de 2004 entre la UAB i el Departament de Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Federació de
Municipis de Catalunya, Escola d'Administració Pública de Catalunya, Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers
d'Administració Local de Barcelona i Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, per a la realització de
l'edició pel bienni 2004-2006 del "Mestratge en Gestió i Dret Local" de Barcelona.
Conveni de 23 de juny de 2004 entre la UAB i la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell per a
l'Organització conjunta de la 1a edició del curs d'especialització "La reforma comptable a Espanya".
Conveni de 26 de juliol de 2004 entre la UAB i la Universidad de Sevilla, Universidad de Zaragoza i Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), per a la realització del programa de doctorat interuniversitari
"Estructura i Función de Proteínas" pel curs 2004-2005.
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Conveni de 29 de juny de 2004 entre la UAB i el Centre Metal·lúrgic per a l'Organització del curs d'especialització La
reforma comptable a Espanya: les normes internacionals de comptabilitat (NIC/NIIF) versus PGC 1990 per al curs
acadèmic 2004-2005 a l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials de Sabadell.

CONVOCATÒRIES I RESOLUCIONS DE PLACES DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR
Convocatòries
Resolució del rector, de 2 de juliol de 2004, per la qual es convoquen concursos d'accés a cossos de funcionaris
docents universitaris. (DOGC núm. 4188, de 3 d'agost de 2004).
Resolucions
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 19 de juliol de 2004, per la qual es nomena la senyora
Roser Pleixats Rovira, catedràtica d'Universitat, Àrea de coneixement de Química Orgànica, adscrita al Departament
de Química. (BOE núm. 209, de 30 d'agost de 2004).
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 30 de juliol de 2004, per la qual es nomena el senyor
Josep Maria Solé Sabaté, catedràtic d'Universitat , Àrea de coneixement d'Història Contemporània, adscrita al
Departament d'Història Moderna i Contemporània. (BOE núm. 209, de 30 d'agost de 2004).
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 6 de setembre de 2004, per la qual es nomena el senyor
José María Alcañiz Baldellou, catedràtic d'Universitat, Àrea de coneixement d'Edafologia i Química Agrícola, adscrita
al Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia. (BOE núm. 224, de 16 de setembre de 2004).
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 6 de setembre de 2004, per la qual es nomena el senyor
Antonio Carrascosa Lezcano, catedràtic d'Universitat, Àrea de coneixement de Pediatria, especialitat de Pediatria i les
seves àrees específiques, adscrita al Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva.
(BOE núm. 224, de 16 de setembre de 2004).
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 6 de setembre de 2004, per la qual es nomena el senyor
Francisco Javier Domènech Antúnez, catedràtic d'Universitat , Àrea de coneixement de Química Física, adscrita al
Departament de Química. (BOE núm. 224, de 16 de setembre de 2004).

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

Convocatòries
Resolució del rector, de 2 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.
(DOGC núm. 4188, de 3 d'agost de 2004).
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 9 de setembre de 2004, per la qual
es convoca concurs públic per a cobrir una plaça d'Oficial de pimera de laboratori, amb destinació als laboratoris
integrats de la Facultat de Ciències.
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 16 de setembre de 2004, per la
qual es convoca concurs intern per a cobrir una plaça d'assessor/a psicopedagògic/a amb destinació al Gabinet del
Rectorat, Vicerectorat d'Estudiants i de Promoció Cultural.
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 16 de setembre de 2004, per la
qual es convoca concurs intern per a cobrir una plaça de coordinador/a cultural i de serveis als estudiants amb
destinació al Gabinet del Rectorat, Vicerectorat d'estudiants i de Promoció Cultural.
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 16 de setembre de 2004, per la
qual es convoca concurs intern per a cobrir una plaça d'auxiliar de serveis, amb destinació al Suport Logístic i Punt
d'Informació de la Facultat de Veterinària.
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 16 de setembre de 2004, per la
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qual es convoca concurs intern per a cobrir una plaça de tècnic/a mitjà/ana, 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 16 de setembre de 2004, per la
qual es convoca concurs intern per a cobrir una plaça de tècnic/a de suport informàtic, amb destinació al Servei
d'Informàtica Distribuïda de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 16 de setembre de 2004, per la
qual es convoca concurrència per a cobrir una plaça d'ajudant d'arxius i biblioteques, amb destinació a la Biblioteca
Universitària de Sabadell.
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 16 de setembre de 2004, per la
qual es convoca concurrència per a cobrir sis places d'auxiliar administratiu/va, amb destinació a l'Escola de Postgrau,
a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Psicologia, a la Biblioteca de Ciències i d'Enginyeries, al Departament de
Química de la Facultat de Ciències, al Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació de la Facultat de
Psicologia i a la Gestió Acadèmica-Suport Logístic i Punt d'Informació de l'ETSE.
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 29 de setembre de 2004, per la
qual es convoca una plaça d'auxiliar de servei, amb destinació al Suport Logístic i Punt d'Informació de la Facultat de
Ciències de l'Educació.
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 29 de setembre de 2004, per la
qual es convoca una plaça de tècnic superior de suport a la Recerca, amb caràcter interí, amb destinació al Servei de
Bioquímica Clínica Veterinària.
Resolucions
Resolució del vicerector de Professorat i de PAS, de 20 de juliol de 2004, per la qual es fa públic el nomenament
del senyor Salvador Córdoba Jiménez, com a funcionari de carrera de l'escala tècnica. (DOGC núm. 4212, de 6 de
setembre de 2004).
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 6 de setembre de 2004,
per la qual es declara desert el concurs per a cobrir una plaça de Laborant (Oficial de 1a Laboratori/tècnica
especialista de laboratori), amb destinació als Laboratoris Integrats de la Facultat de Ciències.
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 9 de setembre de 2004, per la qual
es declara desert el concurs per a cobrir una plaça d'ajudant d'arxius i biblioteques, nivell bàsic, amb destinació a la
Biblioteca de Ciències Socials.
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 9 de setembre de 2004, per la qual
es declara desert el concurs per a cobrir una plaça d'ajudant d'arxius i biblioteques, nivell bàsic, amb destinació al
servei de Biblioteques (Unitat Tècnica i de Projectes).
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 9 de setembre de 2004, per la qual
s'atorga al senyor Raül Coré Bradineras la plaça d'ajudant d'arxius i biblioteques, nivell bàsic, amb destinació a la
Biblioteca d'Humanitats.
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 9 de setembre de 2004, per la qual
es declara desert el concurs per a cobrir una plaça d'ajudant d'arxius i biblioteques, nivell bàsic, amb destinació a la
Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General.
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 17 de setembre de 2004, per la
qual s'atorga a la senyora Concepció Miró i Carrera, la plaça de Laborant (Oficial de 1a Laboratori/tècnica especialista
de laboratori), amb destinació Servei d'Anàlisi Química.
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 20 de setembre de 2004, per la
qual es declara desert el concurs per a cobrir una plaça de gestor 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 27 de setembre de 2004, per la
qual es declara la concurrència per a cobrir una plaça d'ajudant d'arxius i biblioteques, nivell bàsic, amb destinació a la
Biblioteca Universitària de Sabadell.
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 27 de setembre de 2004, per la
qual s'atorga al senyor Héctor Mora Campón, la plaça de tècnic mitjà d'associació d'estudiants, amb destinació al
Gabinet del Rectorat.
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Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 28 de setembre de 2004, per la
qual es declara desert el concurs per a cobrir una plaça de gestor departamental (nivell 23), amb destinació al
Departament de Matemàtiques.
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 28 de setembre de 2004, per la
qual es declara la concurrència per a cobrir una plaça d'auxiliar administratiu/va, nivell bàsic, amb destinació a l'Escola
de Postgrau.
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 28 de setembre de 2004, per la
qual es declara la concurrència per a cobrir una plaça d'auxiliar administratiu/va, nivell bàsic, amb destinació a la
Gestió Acadèmica de la Facultat de Psicologia.
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 28 de setembre de 2004, per la
qual es declara la concurrència per a cobrir una plaça d'auxiliar administratiu/va, nivell bàsic, amb destinació a la
Biblioteca de Ciències i d'Enginyeries.
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 28 de setembre de 2004,
per la qual es declara la concurrència per a cobrir una plaça d'auxiliar administratiu/va, nivell bàsic, amb destinació al
Departament de Química de la Facultat de Ciències.
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 28 de setembre de 2004, per la
qual es declara la concurrència per a cobrir una plaça d'auxiliar administratiu/va, nivell bàsic, amb destinació a la
Gestió Acadèmica i Suport Logístic i
Punt d'Informació de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria.
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 28 de setembre de 2004, per la
qual s'atorga a la senyora M. Reyes Gázquez Tobajas la plaça d'auxiliar administrativa, nivell bàsic, amb destinació al
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació de la Facultat de Psicologia.
Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 29 de setembre de 2004, per la
qual s'atorga a la senyora Marta Ester Sala la plaça de tècnica 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 27 de setembre de 2004, per la
qual s'atorga al senyor Héctor Mora Campón, la plaça de tècnic mitjà d'associació d'estudiants, amb destinació al
Gabinet del Rectorat.
DISPOSICIONS ESTATALS*
Ordre del Ministerio de Educación y Ciencia, de 2 de juliol de 2004, per la qual s'aprova l'imprés oficial per a la
sol·licitud de beques i ajuts a l'estudi per al curs acadèmic 2004-2005 (BOE núm.187, de 4 d'agost de 2004).
Reial Decret 1830/2004, de 27 d'agost, pel qual s'estableix un nou termini per a l'entrada en vigor de determinats
artícles del Reial Decret 285/2004, de 20 de febrer, pel que es regulen les condicions d'homologació i convalidació de
títols i estudis estrangers d'educació superior. (BOE núm. 210, de 31 d'agost de 2004).
Reial Decret 1779/2004, de 30 de juliol, pel qual s'amplia el termini previst a la disposició addicional única del Reial
Decret 1795/1999, de 26 de novembre, pel qual es modifica parcialment el Reaial Decret 259/1996, de 16 de febrer,
sobre incorporació a la universitat dels estudis superiors de turisme (BOE núm. 214, de 4 de setembre de 2004).
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 23 d'agost de 2004, per la qual es
convoquen ajusts per a programes de doctorat que han obtingut la Menció de Qualitat per al curs acadèmic 2004-2005
(BOE núm. 214, de 4 de setembre de 2004).
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 23 d'agost de 2004, per la qual es
convoca el Programa Nacional d'ajuts per a la mobilitat de profesors d'universitats e investigadors espanyols i
estrangers (BOE núm. 216, de 7 de setembre de 2004).
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 24 d'agost de 2004, per la qual es
convoca el certificat de qualitat dels Serveis de Biblioteca de les Universitats i l'obtenció d'ajuts per a la millora dels
serveis de biblioteca a les universitats públiques i privades sense ànim de lucre. (BOE núm. 216, de 7 de setembre de
2004).
Ordre del Ministerio de Educación y Ciencia, d'1 de setembre de 2004, per la qual s'actualitza l'Ordre de 25 de
novembre de 1999, per la qual es determinen els estudis conduents a l'obtenció de títols universitaris oficials que es
relacionen amb cadascuna de les vies d'accés als estudis esmentats. (BOE núm.219, de 10 de setembre de 2004).
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Ordre del Ministerio de Educación y Ciencia, d'1 de setembre de 2004, per la qual s'estableixen les bases de
concessió i es fa pública la convocatòria per a l'any 2004, d'ajuts per a realització de projectes d'investigació
corresponents a l'Acció Estratègica de Nanociencia i Nanotecnologia en el marc del Pla Nacional d'Investigació
Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica 2004-2007. (BOE núm.231, de 24 de setembre de 2004).
*Inclou les publicacions dels mesos d'agost i de setembre

DISPOSICIONS AUTONÒMIQUES*
Edicte de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, de 2 d'agost de 2004, de notificació
dels acords de les comissions específiques de la Comissió de professorat lector i professorat col·laborador de
l'Agència per a ala Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. (DOGC núm. 4188, de 3 d'agost de 2004) .
Resolució de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, de 8 de juliol de 2004, per la qual
s'aproven les bases i s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts per a la internacionalització de programes de
doctorat i de mestratge de les universitats públiques catalanes. (DOGC núm. 4189, de 4 d'agost de 2004) .
Resolució del Departament de la Presidència, de 22 de juliol de 2004, per la qual es convoca concurs públic per a
la concessió de subvencions a les universitats catalanes per al manteniment de centres d'autoaprenentatge de la
llengua catalana durant el període d'octubre de 2003 a juny de 2004. (DOGC núm. 4197, de 18 d'agost de 2004) .
Resolució de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, de 6 de setembre de 2004, per la
qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria de renovació de beques en el marc del programa d'ajuts a programes
de doctorat de les universitats catalanes en àrres de ciències socials i humanitats (ADQUA). (DOGC núm. 4216, de 10
de setembre de 2004).
Resolució del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, de 12 d'agost de 2004, per la
qual es nomemen els presidents dfe les comissions de caràcter permament del Consell Interuniversitari de Catalunya.
(DOGC núm. 4217, de 13 de setembre de 2004).
Resolució de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, de 6 de setembre de 2004, per la qual, en el
marc del III Pla de recerca, s'aproven les bases i s'obre la convocatòria del nou programa per a la concessió i
renovació de beques predoctorals, per a la formació de personal investigador, i d'ajuts destinats a les universitats per
contractar personal per a la seva inserció laboral en el món de la recerca, per a l'any 2005.(DOGC núm. 4219, de 15
de setembre de 2004).
Resolució de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, de 6 de setembre de 2004, per la qual sobre
convocatòria per a la concessió d'ajuts a estudiants universitaris de centres adscrits. (DOGC núm. 4219, de 15 de
setembre de 2004).
Resolució de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca , de 10 de setembre de 2004, per la qual
s'aproven les bases i s'obre la convocatòria d'ajuts per a estudiants universitaris de les comarques de l'àmbit de l'Alt
Pirineu i Aran (APA).(DOGC núm. 4223, de 21 de setembre de 2004).
Resolució de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, de 10 de setembre de 2004, per la qual
s'obre i es fa pública la convocatòria del programa d'ajuts de mobilitat per al personal d'universitats públiques
catalanes (PAS) i de les administracions públiques del sector universitari i de la recerca. (DOGC núm. 4223, de 21 de
setembre de 2004).
Decret 386/2004, de 21 de setembre, pel qual es modifica el decret 152/2002, de 29 de maig, sobre avaluació i
certificació de coneixements de català. (DOGC núm. 4225, de 23 de setembre de 2004).
Decret 391/2004, de 21 de setembre, de concessió de les distincions Jaume Vicens Vives a la qualitat docent
universitària. (DOGC núm. 4225, de 23 de setembre de 2004).
Ordre del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, de 21 de setembre de 2004, per la
qual es dóna publicitat a les taxes vigents l'any 2004 corresponents als procediments que gestiona el Departament
d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació. (DOGC núm. 4226, de 27 de setembre de 2004).
*Inclou les publicacions dels mesos d'agost i de setembre
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