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I. Disposicions generals i acords
I.1. Comissions del Consell Social
I.1.1. Comissió Econòmica
Acord 2/2007, de 25 de gener, pel qual s’aprova el Pressupost de la UAB corresponent a l’exercici 2007 amb
les següents consideracions, que es desprenen del context marcat per el Pla per a la Millora del Finançament
del sistema universitari català 2007-2010; l’autorització pendent per part del Govern de la Generalitat del Pla
d’inversions universitàries 2007-2012, del Pla d’infrastructures de Recerca (PIR) 2007-2010 i dels costos del
personal docent i investigador i del personal d’administració i serveis pressupostats per a l’exercici 2007; i els
pagaments de les bestretes de parcs científics que vencen durant l’any 2007:
1) El Pla per a la millora del finançament ha de permetre regularitzar en el període 2008-2010 possibles
desviacions en el pressupost corrent originades en els anys 2006 i 2007 com a conseqüència del procés de
Bolonya i dels compromisos que es desprenen dels acords amb els agents socials, pel que, cas que es
donés la circumstància, la Universitat elaborarà i presentarà al Consell Social un Pla de regularització en el
qual quedaran emmarcades les actuacions dels propers anys.
2) La UAB, de cara a endegar noves mesures de personal que suposin una despesa addicional, resta a
l’espera de que la Generalitat, d’acord amb el que estableix la LUC, autoritzi la despesa del capítol primer
per a l’exercici 2007.
3) Es recomana prudència en l’execució de les despeses d’inversió de docència i de recerca, en el sentit de
que els projectes s’iniciïn quan la font de finançament corresponent estigui garantida i de que es treballi
d’acord amb un pla de regularització per aquelles inversions realitzades en l’any 2006 i anteriors per les
quals pugui restar pendent la font de finançament.
4) La UAB realitzarà les negociacions pertinents per obtenir el finançament dels pagaments de la bestreta
de Parcs Científics i Tecnològics de l’any 2000 i del 25% del cost dels projectes de recerca finançats amb
convocatòries de Parcs Científics i Tecnològics que no està cobert pel Ministeri de Ciència i Tecnologia i la
Generalitat de Catalunya. En el context exposat, es preveu una reunió conjunta de la Universitat Autònoma
de Barcelona, el Consell Social de la UAB i la Generalitat.

Acord 3/2007, de 25 de gener, pel qual s’aprova el pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma
de Barcelona de l’exercici 2007, que tot seguit es transcriu:
PRESSUPOST
2006
0,00
467.989,00
467.989,00
PRESSUPOST
2006
162.693,59
52.349,79
47.406,73
24.032,52
31.404,55
7.500,00
227.800,00
90.800,00
600,00
12.000,00
3.600,00
3.500,00
1.000,00
2.000,00

INGRESSOS
Incorporació de romanent (*)
Subvenció Generalitat genèrica
TOTAL INGRESSOS
DESPESES
CAPÍTOL I. DESPESES DE PERSONAL
Personal Directiu
Personal Funcionari
Personal Tècnic
Quotes Socials
Noves mesures
CAPÍTOL II. DESPESES CORRENTS
Despeses corrents de funcionament
Conservació i reparació
Despeses Generals
Telèfon
Correus i missatgeria
Equips d´Oficina i Mobiliari
Equips Informàtics

PRESSUPOST
2007
47.000,00
467.989,00
514.989,00
PRESSUPOST
2007
192.412,42
60.510,99
51.802,96
31.724,03
36.374,44
12.000,00
207.110,00
78.610,00
600,00
11.450,00
3.600,00
3.500,00
2.000,00
2.000,00
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Fotocòpies
Material d´Oficina
Auditoria Econòmica UAB
Altres estudis tècnics
Dietes, locomoció i trasllats
Edicions i publicacions
Llibres
Anuncis
Formació de personal
Altres despeses de funcionament
Inversions en reposició
Despeses corrents de representació
Dietes Consell Social
Altres atencions
Despeses corrents per actuacions
Jornades de Col.legis Professionals / Jornades Societat-Universitat
Fòrum
Dinars
CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Línies d´actuació del Consell Social
Observatori de Graduats
Campus Ítaca
Altres actuacions
TOTAL DESPESES
Estalvi/Desestalvi
(*) El romanent a 31 de desembre de 2005 és d'import 380.803,22 €

3.200,00
3.000,00
31.500,00
9.000,00
1.000,00
4.000,00
500,00
300,00
4.000,00
0,00
11.600,00
102.000,00
90.000,00
12.000,00
35.000,00
35.000,00
0,00
0,00
77.495,41
77.495,41
12.000,00
0,00
65.495,41
467.989,00
0,00

3.200,00
3.000,00
32.760,00
5.000,00
1.000,00
3.000,00
0,00
0,00
4.000,00
1.500,00
2.000,00
81.500,00
75.500,00
6.000,00
47.000,00
35.000,00
6.000,00
6.000,00
115.466,58
115.466,58
12.000,00
22.786,56
80.680,02
514.989,00
0,00

Acord 3/2007, de 25 de gener, pel qual s’aproven les tarifes del Programa d’Study Abroad Campus per al
curs 2007-2008, que tot seguit es transcriu:
Proposta de Preus Study Abroad en Regular Studies UAB
Study Abroad
Assignatures
Fins a 3 crèdits
de 3.1 a 6 crèdits
de 6.1 a 9 crèdits
de 9.1 a 12 crèdits
de 12.1 a 15 crèdits
de 15.1 a 18 crèdits
de 18.1 a 21 crèdits
de 21.1 a 24 crèdits
de 24.1 a 27 crèdits
de 27.1 a 30 crèdits

Preu alumne
100%
250 €
500 €
725 €
925 €
1.100 €
1.300 €
1.500 €
1.700 €
1.900 €
2.100 €

Comissió
Agència
15%
38 €
75 €
109 €
139 €
165 €
195 €
225 €
255 €
285 €
315 €

Cànon UAB
60%
150 €
300 €
435 €
555 €
660 €
780 €
900 €
1.020 €
1.140 €
1.260 €

FUAB
15%
38 €
75 €
109 €
139 €
165 €
195 €
225 €
255 €
285 €
315 €

Administració i
Promoció
10%
25 €
50 €
73 €
93 €
110 €
130 €
150 €
170 €
190 €
210 €

Preu alumne
100%
400 €

Comissió
Agència
20%
80 €

Cànon UAB
25%
100 €

FUAB
40%
160 €

Promoció
15%
60 €

Curs d'Orientació
Assignatures
2 crèdits

A efectes de conversió dels preus del programa Study Abroad in Regular Studies UAB es considera que un crèdit
UAB correspon a 1,25 crèdits ECTS
Aquests preus han estat calculats sobre preus de mercat d'institucions de referència.
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I.1.2. Comissió Acadèmica
Acord 2/2007, de 16 de gener, pel qual es denega els recursos presentats a la concessió de beques de
col·laboració per la curs acadèmic 2006-2007, convocades pel Ministeri d’Educació i Ciència.
Acord 3/2007, de 16 de gener, pel qual s’acorda:
▪

Aprovar la modificació de la denominació del Màster en Geologia Fonamental i Aplicada, inclòs en la
proposta de Programació Oficial de Postgrau de la UAB per al curs acadèmic 2007-2008 aprovada pel Ple
del Consell Social segons l’acord 24/2006, per la denominació de Màster en Geologia.

▪

Aprovar la modificació de la denominació del Màster en Nanociència i Nanotecnologia, inclòs en la proposta
de Programació Oficial de Postgrau de la UAB per al curs acadèmic 2007-2008 aprovada pel Ple del Consell
Social segons l’acord 24/2006, per la denominació de Màster en Nanotecnologia.

▪

Informar al Departament d’Educació i Universitats dels canvis de denominació acordats.

I.2. Comissions del Consell de Govern
I.2.1. Comissió d’Afers d’Acadèmics
Acord 1/2007, de 23 de gener, pel qual s’acorda l’elecció dels membres de les subcomissions de la Comissió
d’Afers Acadèmics, que tot seguit es relacionen:
-

Subcomissió de Grau:
- Deganes o degans o directores o directors d’escola: doctor Jordi Bartrolí Molins, doctor Miquel
Domènech Argemí i doctor Josep Sanahuja Bonfill.
- Directores o directors de departaments o d’instituts: doctora Maite Carrassón López de Letona,
doctora Sara Martín Alegre i la doctora Maria Valdés Gàzquez.
- Professores o professors: doctora Jordina Belmonte Soler, doctora Dolors Capellà Hereu, doctora
Maria Jesús Espuny Tomás i doctor Seán Golden.

-

Subcomissió de Postgrau:
- Deganes o degans o directores o directors d’escola: doctora Helena Estalella Boadella, doctor
Màrius Martínez Muñoz i doctor Joan Sorribes Gomis.
- Directores o directors de departaments o d’instituts: doctor Jaume Augadé Bover, doctor Manuel
López Bejar i doctor Miquel Molist Montaña.
- Professores o professors: doctora Elena Albanell Trullás, doctor Albert Branchadell Gallo, doctor
Xavier Martínez Giralt i doctor Josep Ros Badosa.

-

Subcomissió Permanent:
- Deganes o degans o directores o directors d’escola: doctor Jordi Bartrolí Molins i doctora Helena
Estalella Boadella.
- Directores o directors de departaments o d’instituts: doctora Sara Martín Alegre i doctor Miquel
Molist Montaña.
- Professores o professors: doctora Elena Albanell Trullás i doctor Seán Golden.

Acord 2/2007, de 23 de gener, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern i a proposta de la
Facultat de Biociències, atorgar els premis extraordinaris per al curs acadèmic 2005-2006 següents:
Biologia
Sheila González Garrido
Javier Igea Castro
Mercé Terrades Ill
Lorena Ramírez Corpas
Bioquímica
Maria Milla Astals
Mònica Santos Verdaguer
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Biotecnologia
Ana Isabel José Segarra Martínez
Mireia Ferrer Almirall
Acord 3/2007, de 23 de gener, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern i a proposta de la
Facultat de Filosofia i Lletres, atorgar els premis extraordinaris per al curs acadèmic 2005-2006 següents:
Antropologia Social i Cultural
Gabriela Diez Luqui
Ivone Puig Artiga
Filologia Anglesa
M. Rosa Garrido Sardà
Anna Garcia Alsina
Filologia Catalana
Gemma Gómez Duran
Clara Capdevila Candell
Filologia Clàssica
Pau Riuro Bofill
Salvador Teira Serrano
Filologia Francesa
Cristina Padilla Padilla
Filologia Hispànica
Juan Marcos Expósito Castejón
Marc Roca Gimeno
Filosofia
Ivan Redondo Orta
Santiago Martínez Checa
Geografia
Maria Costa Losa
Història
Cristina Duran Garcia
Josep M. Plana Font
Història de l’Art
Marta Miralpeix Mestres
Anna Cid Garcia
Història i Ciència de la Música
Cristina Álvarez Losada
Marcel Soleda Martí
Humanitats
Nicolàs Barbieri
Josefina Ribas Ribas
Teoria de la Literatura i Literatura Comparada
Germán Cánovas Hernández
Elena Mateos Moreno
Acord 4/2007, de 23 de gener, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern i a proposta de
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria, atorgar els premis extraordinaris per al curs acadèmic 2005-2006
següents:

_____________________________________________________
5

BOUAB Núm. 37

Gener del 2007

Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Química Industrial
Maria Isabel Mora Garrido
Marc Fortuny Picornell
Enginyeria Química
Oriol Fornés Cortés
Josep Anton Tora Suárez
Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions, especialitat en Sistemes Electrònics
José Avila Abellan
José Antonio García Molina
Enginyeria Informàtica
Meritxell Vinyals Salgado
Ivan Bruque Calero
Acord 5/2007, de 23 de gener, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern i a proposta de
l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials de Sabadell, atorgar els premis extraordinaris per al curs acadèmic
2005-2006 següents:
Ciències Empresarials
Sara Hernández Moreno
Antonio Lindez Prieto
Gloria Muñoz Mallofre
Laura Rillo Almeida
Acord 6/2007, de 23 de gener, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern i a proposta de
l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral, atorgar els premis extraordinaris per al curs acadèmic 2005-2006
següents:
Prevenció i Seguretat Integral
Mònica Anglada Gómez
Èlia Torrent Ramió
Acord 7/2007, de 23 de gener, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern i a proposta de
l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral, atorgar els premis extraordinaris per al curs acadèmic 2004-2005
següents:
Prevenció i Seguretat Integral
Francesc Coll Riba
Acord 8/2007, de 23 de gener, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern i a proposta del
Departament de Geologia, atorgar el premi extraordinari de doctorat dels cursos acadèmics 2001/2002,
2002/2003 i 2003/2004, al senyor Lluís Casas Duocastella.
Acord 9/2007, de 23 de gener, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern i a proposta del
Departament de Química, atorgar el premi extraordinari de doctorat del Programa de Doctorat de Ciència dels
Materials dels cursos acadèmics 2001/2002, 2002/2003 i 2003/2004, a la senyora Inmaculada Ratera
Bastardas.
Acord 10/2007, de 23 de gener, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern i a proposta de
l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, atorgar el premi extraordinari de doctorat dels cursos acadèmics
2001/2002, 2002/2003 i 2003/2004, al senyor Jordi Martínez Vilalta.
Acord 11/2007, de 23 de gener, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la modificació del
calendari acadèmicoadministratiu per al curs 2006-07, en el sentit de canviar la festa prevista per al dia 28 de
maig de 2007, per al dia 4 de juny de 2007, d’acord amb el calendari de festivitats de l’Ajuntament de
Barcelona.

_____________________________________________________
6

BOUAB Núm. 37

Gener del 2007

I.2.2. Comissió de Doctorat
Acord 1/2007, de 16 de gener, pel qual s'aproven els programes de doctorat per al curs 2007-2008
següents:
-

Programa
Programa
Programa
Programa
Programa
Programa
Programa
Programa

de
de
de
de
de
de
de
de

doctorat
doctorat
doctorat
doctorat
doctorat
doctorat
doctorat
doctorat

en
en
en
en
en
en
en
en

Antropologia biològica
Aqüicultura
Catàlisi homogènia
Diversitat i funció d’ecosistemes mediterranis
Electroquímica. Ciència i tecnologia
Microbiologia
Química teòrica i computacional
Sòls, aigua i medi ambient

Acord 2/2007, de 16 de gener, pel qual s'acorda resoldre les sol·licituds referents a peticions presentades
per alumnes de doctorat o pels responsables dels programes de doctorat.
Acord 3/2007, de 16 de gener, pel qual s'aprova la resolució de la convocatòria d'ajuts per a la
internacionalització de les tesis doctorals per a l'any 2006, que tot seguit es transcriu:
Llista d’ajuts per fomentar la internacionalitzció dels tribunals de tesis doctorals
Química
Química
Química
Bioquímica i Biologia Molecular
Bioquímica i Biologia Molecular
Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions
Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions
Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions
Antropologia Social i Cultural
Sociologia
Filologia Anglesa i Germànica
Ciències de la Computació
Ciències de la Computació
Ciències de la Computació
Ciència Animal i dels Aliments
Ciència Animal i dels Aliments
Ciència Animal i dels Aliments
Ciència Política i de l'Administració
Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana
Matemàtiques
Matemàtiques
Matemàtiques
ICTA
Acord 4/2007, de 16 de gener, pel qual s'aproven els ajuts per a programes de doctorat interuniversitaris
(any 2006), que tot seguit es transcriu:
Ajuts Econòmics als Programes de Doctorat Interuniversitari
Departament
Química

Programa
Electroquímica: Ciència i Tecnologia
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I.2.3. Comissió d’Economia i d’Organització
Acord 1/2007, de 18 de gener, pel qual s'aprova la proposta de modificació del pressupost de la UAB, de
juliol de novembre de 2006, en els termes que tot seguit es transcriu:
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I.2.4. Comissió d’Investigació
Acord 1/2007, de 23 de gener, pel qual s'acorda:
Primer: Informar favorablement de la proposta de transformació del Centre d'Estudis Internacionals i
Interculturals en centre d'estudi i de recerca, que portarà el nom de "Centre d'Estudi i de Recerca Institut
d'Estudis Internacionals i Interculturals", i s'eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Segon: Informar favorablement de la proposta de Reglament del Centre d'Estudi i de Recerca Institut d'estudis
Internacionals i Interculturals, i s'eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació.
I.2.5. Comissió de Personal Acadèmic
Acord 1/2007, de 17 de gener, pel qual s'informa favorablement la sol·licitud de canvi d'àrea de
coneixement del doctor Antonio José Ramis Salvà, professor catedràtic d'universitat, de l'Àrea de Medicina i
Cirurgia Animal a l'Àrea de Sanitat Animal, i s'eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Acord 2/2007, de 17 de gener, pel qual s’Informa favorablement la sol·licitud de canvi d'àrea de
coneixement del doctor Francisco Javier Manteca Vilanova, professor titular d'universitat, de l'Àrea de Fisiologia
a l'àrea de Producció Animal, i s'eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Acord 3/2007, de 17 de gener, pel qual s’aprova la convocatòria del Programa d’any sabàtic per al
professorat universitari de la UAB, per al curs 2007-2008, que tot seguit es transcriu:
NOM:_________________________________________________________________________
COGNOMS: ____________________________________________________________________
CATEGORIA: ___________________________________________________________________
DEPARTAMENT: ________________________________________________________________
ÀREA DE CONEIXEMENT: _________________________________________________________
La documentació que cal lliurar al Vicerectorat de Personal Acadèmic, mitjançant el Registre General de la UAB,
abans de les 14 hores del dia 5 de març de 2007, és la següent:
a) currículum normalitzat (la versió completa), d’acord amb el model proposat pel MEC.
b) memòria de les activitats que es duran a terme, en funció dels objectius de la convocatòria del Programa
(una pàgina, com a màxim).
c) certificat de la universitat o de l’institut de recerca que acollirà al sol·licitant, en què s’expressi l’acceptació
de la visita per la durada sol·licitada (de 3 mesos com a mínim).

En/Na _____________________________________________________________________
em comprometo a fer arribar a la direcció del departament i al Vicerectorat de Personal Acadèmic, un informe
dels resultats de l’activitat que he dut a terme durant l’any sabàtic, així com un certificat de la institució
d’acollida que he visitat.
Data:
Signatura:

El director/la directora del departament està assabentat/assabentada d’aquesta sol·licitud i la signa.
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Nom i cognoms:
Signatura:

Acord 4/2007, de 17 de gener, pel qual s’aprova la convocatòria del Programa de suport a l’activitat
investigadora de professorat, per al curs 2007-2008, que tot seguit es transcriu:
NOM:_________________________________________________________________________
COGNOMS: ____________________________________________________________________
CATEGORIA: ___________________________________________________________________
DEPARTAMENT: ________________________________________________________________
ÀREA DE CONEIXEMENT: _________________________________________________________
La documentació que cal lliurar al Vicerectorat de Personal Acadèmic, mitjançant el Registre General de la UAB,
abans de les 14 hores del dia 5 de març de 2007, és la següent:
a) currículum normalitzat (la versió completa), d’acord amb el model proposat pel MEC.
b) memòria de les activitats que es duran a terme, en funció dels objectius de la convocatòria del Programa
(una pàgina, com a màxim).
c) certificat de la universitat o de l’institut de recerca que acollirà al sol·licitant, en què s’expressi l’acceptació
de la visita per la durada sol·licitada (de 4 mesos com a mínim).

En/Na _____________________________________________________________________
em comprometo a fer arribar a la direcció del departament i al Vicerectorat de Personal Acadèmic un informe
dels resultats de l’activitat que he dut a terme durant el període de la llicència, així com un certificat de la
institució d’acollida que he visitat.
Data:
Signatura:

El director/la directora del departament està assabentat/assabentada d’aquesta sol·licitud i la signa.

Nom i cognoms:
Signatura:

Acord 5/2007, de 17 de gener, pel qual s’aprova la convocatòria del Programa de suport a la formació
investigadora del professorat en vies de consolidació, per al curs 2007-2008, que tot seguit es transcriu:
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NOM:_________________________________________________________________________
COGNOMS: ____________________________________________________________________
CATEGORIA: ___________________________________________________________________
DEPARTAMENT: ________________________________________________________________
ÀREA DE CONEIXEMENT: _________________________________________________________
La documentació que cal lliurar al Vicerectorat de Personal Acadèmic, mitjançant el Registre General de la UAB,
abans de les 14 hores del dia 5 de març de 2007, és la següent:
a) currículum normalitzat (la versió completa), d’acord amb el model proposat pel MEC.
b) memòria de les activitats que es duran a terme, en funció dels objectius de la convocatòria del Programa
(una pàgina, com a màxim).
c) certificat de la universitat o de l’institut de recerca que acollirà al sol·licitant, en què s’expressi l’acceptació
de la visita per la durada sol·licitada (de 4 mesos com a mínim).

En/Na _____________________________________________________________________
em comprometo a fer arribar a la direcció del departament i al Vicerectorat de Personal Acadèmic un informe
dels resultats de l’activitat que he dut a terme durant la llicència, així com un certificat de la institució d’acollida
que he visitat.
Data:
Signatura:

El director/la directora del departament està assabentat/assabentada d’aquesta sol·licitud i la signa.

Nom i cognoms:
Signatura:

I.2.6. Comissió de Relacions Internacionals i Cooperació
Acord 1/2007, de 24 de gener, pel qual s'acorda informar favorablement de la proposta d'adhesió de la
Universitat Autònoma de Barcelona al Codi de Conducta de les universitats en matèria de cooperació per al
desenvolupament, elaborat per la Comisión Sectorial de Relaciones Internacionales de la CREU (CEURI), que tot
seguit es transcriu:
Código de conducta de las Universidades en materia de cooperación al desarrollo
PREÁMBULO
A lo largo de los últimos años, las Universidades han ido asumiendo un creciente protagonismo en la
cooperación al desarrollo, poniendo en marcha un amplio abanico de actividades encaminadas a favorecer la
solidaridad de los distintos sectores de la comunidad universitaria, tanto con Universidades como con otras
instituciones y colectivos sociales de distintos países.
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Ello se inscribe en el proceso abierto en los últimos años de ampliación del número y el tipo de agentes
sociales que se han ido sumando a las labores solidarias de carácter internacional, en favor de una mayor
equidad y de un desarrollo humano y sostenible en el mundo. De un contexto en el que sólo unas cuantas
organizaciones sociales especializadas (las conocidas como ONGD) estaban dedicadas a esta tarea, se ha
pasado a otro en el que, además de un fuerte incremento de éstas, se ha producido la incorporación de muchas
otras instituciones y colectivos sociales, que han comenzado a poner en marcha programas y proyectos de
cooperación al desarrollo en distintos campos y en muy diversos países.
Todo ello ha dado lugar a una diversificación muy grande de las actuaciones en el campo de la
cooperación, de los métodos de trabajo, y hasta de los objetivos específicos de los diferentes proyectos y
programas. En este contexto, no es de extrañar que hayan surgido contradicciones y problemas en la manera
de entender la cooperación al desarrollo, tanto en las organizaciones de más larga trayectoria en este terreno
(las ONGD), como en otras que se han ido incorporando a esta tarea.
Como consecuencia de todo ello, y en aras a preservar el carácter solidario de la cooperación al
desarrollo, así como su objetivo de contribuir expresamente a la equidad, el desarrollo humano y la
sostenibilidad, se ha hecho cada vez más necesario contar con referencias claras para orientar el trabajo en
cooperación, que sirva al mismo tiempo para llamar la atención sobre posibles prácticas incompatibles con el
carácter solidario de la misma, o con los objetivos antes mencionados.
Fruto de esta reflexión, distintas instituciones u organizaciones sociales han ido dotándose de diversos
instrumentos tendentes a orientar su trabajo, en forma de Códigos de Conducta, Guías de Responsabilidad
Social, de
Transparencia y Buenas Prácticas, y otras similares. En el caso de las ONGD, estas aprobaron en 1997 el
conocido como Código de Conducta de las ONG de Desarrollo que, desde entonces ha sido la referencia básica a
través de la cual enjuiciar y valorar, desde un punto de vista ético, el trabajo desarrollado por las mismas.
En el caso de las Universidades, la gran magnitud alcanzada por las acciones de cooperación
internacional de las mismas ha puesto sobre la mesa la necesidad de acotar con mayor precisión el campo
específico de la Cooperación Universitaria al Desarrollo, en aras a preservar el carácter solidario de la misma,
tanto en sus objetivos como en los métodos de trabajo empleados, así como para enfatizar que su fin último
debe ser el desarrollo sostenible del país con el que se coopera.
Esta preocupación ha estado presente en todos los debates habidos desde que, en 1999, las
universidades españolas abordaran la elaboración de la ESCUDE (Estrategia de Cooperación Universitaria al
Desarrollo), reconociéndose la importancia de esta cuestión para el fortalecimiento y la legitimación del trabajo
solidario de las Universidades.
En base a todo lo anterior, las Universidades españolas, a través de la Comisión de Cooperación al
Desarrollo adscrita al CEURI-CRUE, decidió en su reunión de Castellón de marzo de 2005 poner en marcha un
proceso orientado a la elaboración de un Código de Conducta de las Universidades en materia de cooperación al
desarrollo.
El mismo, dividido en 6 apartados y 31 artículos, representa la voluntad compartida por parte de las
Universidades que integran la CRUE de acomodar la Cooperación Universitaria al Desarrollo a las pautas que en
él se establecen.
En todo caso, este código deberá ser ratificado por los órganos de gobierno correspondientes en cada
Universidad, que podrán adherirse al mismo como símbolo del compromiso solidario de la misma y de su
voluntad de ajustar las actividades de cooperación al desarrollo a los procedimientos y criterios éticos
contemplados en él.
PARTE PRIMERA:
Principios y objetivos de la Cooperación Universitaria al Desarrollo
Artículo 1
La participación de las Universidades en la cooperación internacional al desarrollo descansa en la
consideración de este último como un proceso de progreso y cambio social, económico, político, cultural,
tecnológico, etc. que, surgido de la voluntad colectiva, requiere la organización participativa y el uso
democrático del poder por los miembros de una colectividad.
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Artículo 2
La Cooperación Universitaria al Desarrollo considera la pobreza como una situación de privación de los
elementos esenciales necesarios para que el ser humano pueda vivir y desarrollarse con dignidad, y se plantea
su erradicación como uno de sus fines prioritarios.
Artículo 3
Desde esta perspectiva, el desarrollo humano y sostenible se entiende como aquél capaz de crear
condiciones de equidad que abran más y mejores oportunidades de vida digna a las personas para que
desplieguen todas sus potencialidades, y capaz de preservar al mismo tiempo para las generaciones futuras los
recursos naturales y el acervo cultural.
La humanidad no puede afrontar los retos del futuro si no es aprovechando el potencial de las
poblaciones más desfavorecidas, hoy limitado por la penuria de su situación.
Artículo 4
La educación de las personas y, dentro de ella, la educación superior, es un componente fundamental
del proceso de ampliación de oportunidades y libertades de las personas y las sociedades. En consecuencia, el
fortalecimiento de los sistemas universitarios y el fomento del acceso a los estudios universitarios constituye un
objetivo esencial de la Cooperación Universitaria al Desarrollo.
Es igualmente objetivo de la Cooperación Universitaria al Desarrollo la colaboración para solventar las
dificultades y contradicciones asociadas a los procesos de erradicación de la pobreza y de desarrollo,
fomentando el avance en áreas de investigación apropiadas a dichos objetivos.
Artículo 5
La equidad de género y el fortalecimiento de las capacidades y autonomía de las mujeres son
consustanciales al desarrollo humano y, al mismo tiempo, condiciones para el logro de los objetivos globales del
desarrollo, por lo que constituyen una referencia básica de la Cooperación Universitaria al Desarrollo.
Artículo 6
La Cooperación Universitaria al Desarrollo se basa asimismo en la consideración de que la sostenibilidad
medioambiental y los derechos de las futuras generaciones son parte indispensable de los proyectos orientados
a la promoción del desarrollo.
Artículo 7
La paz, la democracia y el respeto a los derechos humanos constituyen fundamentos básicos de
cualquier proceso orientado a la promoción de un desarrollo humano y sostenible, por lo que son asimismo
objetivos esenciales de la Cooperación Universitaria al Desarrollo.
Las Universidades suscriben plenamente los principios de apropiación, alineación y armonización de las
políticas de cooperación al desarrollo, según los cuales los procesos de desarrollo deben ser establecidos y
liderados por los propios beneficiarios a través de sus instituciones e iniciativa, con el apoyo que suponen los
recursos y acciones de la cooperación.
PARTE SEGUNDA:
Identidad de la Cooperación Universitaria al Desarrollo
Artículo 8
La Cooperación Universitaria al Desarrollo constituye una actividad diferenciada de otras orientadas de
modo general a la internacionalización de la Universidad o a la cooperación internacional entre Universidades, y
fundamenta su identidad en los valores solidarios que le caracterizan.
La Cooperación Universitaria al Desarrollo enriquece humana y académicamente a las personas que en
ella participan y a las Universidades a las que pertenecen. La colaboración desinteresada y el compromiso
solidario de la comunidad universitaria es una seña de identidad de dicha actividad.

_____________________________________________________
14

BOUAB Núm. 37

Gener del 2007

Artículo 9
De acuerdo a lo anterior, se entiende la Cooperación Universitaria al Desarrollo como el conjunto de
actividades llevadas a cabo por la comunidad universitaria y orientadas a la transformación social en los países
más desfavorecidos, en pro de la paz, la equidad, el desarrollo humano y la sostenibilidad medioambiental en el
mundo, transformación en la que el fortalecimiento institucional y académico tienen un importante papel.
Artículo 10
La cooperación al desarrollo de las universidades, al igual que la de otras instituciones y agentes
sociales, constituye una actividad inserta en el contexto de las relaciones internacionales y en estrecha relación
con las políticas globales que determinan los procesos de desarrollo, sobre las que pretende influir. Ello requiere
una coherencia general entre los objetivos de largo plazo y las acciones concretas que se llevan a cabo, así
como entre los resultados perseguidos y los medios empleados.
Artículo 11
La labor de la Universidad en el campo de la cooperación al desarrollo se encuentra estrechamente
vinculada a su ámbito natural de actuación: la docencia y la investigación, cuestiones que son esenciales tanto
para la formación integral de los estudiantes como para una mejor comprensión de los problemas que
amenazan la consecución de un desarrollo humano y sostenible a escala universal.
Además, el fortalecimiento institucional de los sistemas universitarios (mediante transferencia de
conocimientos y tecnología, infraestructuras, entrega de equipos y otros recursos, etc.) y el asesoramiento y
apoyo técnico a programas de desarrollo (especialmente los relacionados con la educación superior y aquellos
en los que las capacidades científicas y críticas universitarias puedan suponer un valor añadido), junto con la
sensibilización de la comunidad universitaria, constituyen ámbitos prioritarios del trabajo de la Universidad en
este campo.
Artículo 12
La cooperación al desarrollo es parte esencial del compromiso social de la Universidad y como tal no
puede entenderse como una actividad extraacadémica ni restringida a compromisos individuales, sino integrada
en el conjunto de actividades que le son propias.
Ello implica que la Universidad debe comprometerse institucionalmente con esta tarea, apoyándola con
medios técnicos, humanos, y financieros, sin que la misma deba recaer únicamente en aquellos colectivos más
sensibilizados, o ser considerada como una opción moral de carácter individual, al margen de las actividad
académicas e institucionales.
Artículo 13
Las Universidades deberán realzar la identidad e importancia de las actividades de la Cooperación
Universitaria al Desarrollo, mediante su consideración estatutaria como objetivo propio del trabajo universitario,
su inclusión en los planes estratégicos, la creación de órganos institucionales de promoción y gestión de la
misma, y la existencia de instrumentos y dotación presupuestaria para su ejecución.
PARTE TERCERA:
Participación e implicación de la comunidad universitaria
Artículo 14
La Cooperación Universitaria al Desarrollo debe procurar la máxima implicación posible del conjunto de
la comunidad universitaria. En este sentido, todos los miembros y sectores de la misma (estudiantes, PDI y
PAS) deben ser llamados a participar de las actividades que forman parte de la estrategia de cooperación al
desarrollo de la propia Universidad, sin que estas puedan ser patrimonializadas por unos u otros colectivos de
dicha comunidad.
La Cooperación Universitaria al Desarrollo se legitima y fortalece en la medida en que logra incorporar a
la misma a nuevos sectores de la comunidad universitaria y se difunde como actividad habitual de las distintas
estructuras universitarias.

_____________________________________________________
15

BOUAB Núm. 37

Gener del 2007

Artículo 15
La participación de los miembros de la comunidad universitaria en el marco de la Cooperación
Universitaria al Desarrollo deberá realizarse con carácter voluntario y sin finalidad lucrativa, aunque tampoco
debe suponer discriminación económica alguna para quienes trabajen en ellas.
Artículo 16
La participación de la comunidad universitaria en la cooperación al desarrollo, aún dentro de la señalada
voluntariedad, podrá ser reconocida como parte del quehacer propio de los distintos miembros de la comunidad
universitaria, en tanto que aportación institucional de la Universidad a la sociedad, estimulando la misma de
manera que no suponga discriminación académica alguna para las personas que participan en ella.
Artículo 17
Para ello, las Universidades estudiarán las fórmulas necesarias para el reconocimiento académico de las
actividades propias de la cooperación al desarrollo que lleve a cabo el personal docente e investigador,
impulsando líneas de investigación en sus áreas de actividad, favoreciendo la implantación de asignaturas y
líneas curriculares, estableciendo, dentro de sus posibilidades, los procedimientos adecuados que permitan el
desplazamiento a otros países para participar en proyectos de cooperación, incentivando la normalización de
dichas actividades entre las habituales de este personal, y considerando la posibilidad de incluir un apartado de
Actividades de cooperación al desarrollo en el ámbito universitario en el modelo de CV de las Universidades.
Así mismo, las Universidades podrán impulsar mecanismos que valoren la participación en proyectos y
actividades de cooperación al desarrollo, estimulando su calidad de manera análoga y con similares indicadores
y procedimientos de evaluación o acreditación que los empleados en la valoración de los méritos docentes,
investigadores o de gestión institucional.
Artículo 18
Con igual propósito, las Universidades podrán facilitar la incorporación del personal de administración y
servicios a las actividades de cooperación al desarrollo, permitiendo su participación en las mismas sin merma
de sus derechos laborales, y estableciendo fórmulas que, de acuerdo con la normativa legal aplicable, permitan
su desplazamiento a otros países cuando se requiera su contribución y/o asesoramiento técnico en proyectos y
programas de cooperación que aquellas lleven a cabo.
Artículo 19
Por lo que se refiere al alumnado, las Universidades deberán estimular su incorporación a las
actividades de cooperación al desarrollo, favoreciendo la creación de ONGD universitarias, el asociacionismo
estudiantil y el voluntariado en estas materias, y valorando adecuadamente este trabajo mediante créditos, al
igual que se hace con otro tipo de actividades.
Artículo 20
Además de la propia e imprescindible aportación institucional, las Universidades facilitarán el
compromiso financiero de los distintos miembros de la comunidad universitaria para apoyar las actividades de
cooperación al desarrollo, mediante fórmulas que permitan contribuir de forma solidaria al impulso de las
mismas, tales como las inspiradas en el 0,7% u otras formas de aportación económica voluntaria.
PARTE CUARTA:
Relación de las Universidades con las instituciones contraparte en otros países
Artículo 21
La cooperación al desarrollo debe entenderse como intercambio y enriquecimiento mutuo de las partes
que participan en la misma, al margen de imposiciones o actitudes paternalistas. Desde esta perspectiva, la
aproximación de las Universidades a la cooperación al desarrollo debe basarse en el respeto institucional hacia
sus contrapartes y en la búsqueda de compromisos de trabajo acordes con su libre voluntad.
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Artículo 22
Los acuerdos de cooperación que se establezcan con las Universidades e instituciones contrapartes
deberán basarse en criterios de participación democrática y transparencia, procurando la más amplia
intervención de los distintos sectores implicados a la hora de establecer objetivos y pautas de actuación.
Artículo 23
La Cooperación Universitaria al Desarrollo debe basarse en criterios de estabilidad y sostenibilidad de
las acciones llevadas a cabo, para lo cual las Universidades habrán de procurar el establecimiento de vínculos
de colaboración sólidos y estables con sus contrapartes, evitando la dispersión de actividades o el carácter
puntual y esporádico de las mismas.
Artículo 24
Las Universidades deberán establecer, de mutuo acuerdo con sus contrapartes, instrumentos de gestión
y evaluación compartidas de los proyectos y programas puestos en marcha, favoreciendo la reflexión conjunta
sobre lo realizado y/o la adecuación de acciones y objetivos a las nuevas necesidades que eventualmente
pudieran plantearse.
PARTE QUINTA:
Relación de las Universidades con el tejido social de la cooperación
Artículo 25
La Cooperación Universitaria al Desarrollo se inscribe en el esfuerzo global que instituciones y
organizaciones sociales realizan a favor de un compromiso solidario capaz de contribuir al avance del desarrollo
humano y la sostenibilidad en el mundo.
Desde esa perspectiva, las Universidades deben favorecer el establecimiento de un diálogo fluido y de
mecanismos de coordinación de esfuerzos con el resto de agentes sociales de la cooperación, entendiendo ésta
de modo complementario y no competitivo, y buscando en consecuencia el apoyo mutuo y la conjunción de
esfuerzos con los mismos.
Artículo 26
Las características específicas de la institución universitaria hacen que esta tenga recursos técnicos y
humanos de gran importancia para el impulso de la cooperación al desarrollo. Por ello, las universidades
deberán buscar fórmulas que permitan poner sus conocimientos y capacidades al servicio de las estrategias
generales de cooperación y de las necesidades de los proyectos y programas impulsados por otros agentes
sociales.
Artículo 27
La sensibilización de la comunidad universitaria hacia la solidaridad internacional y en pro de un
desarrollo humano sostenible constituye un importante campo de colaboración con otras instituciones y
agentes sociales. En este sentido, las Universidades deberán mostrarse abiertas a las experiencias aportadas
por dichas instituciones y agentes, fomentando su presencia en los centros universitarios, la exposición y
explicación de sus actividades y la participación de los mismos en los programas de sensibilización que se lleven
a cabo.
Artículo 28
El apoyo que las Universidades puedan prestar a otros agentes sociales para sus actividades en el
campo de la cooperación al desarrollo no debe servir de eximente para una menor implicación de las mismas en
esta tarea. Por el contrario, dicho apoyo debe ir paralelo a la asunción por parte de la universidad de sus
propios compromisos en esta materia, en el ejercicio de la responsabilidad social que como institución le
corresponde.
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PARTE SEXTA:
Aplicación, difusión y cumplimiento del Código de Conducta
Artículo 29
Las Universidades, a través de sus Órganos de Gobierno, podrán adherirse de manera individualizada
al presente Código de Conducta, decisión que deberá ser comunicada posteriormente a la CRUE para
conocimiento del resto de Universidades.
Artículo 30
Cada Universidad, una vez suscrito el presente Código de Conducta, se responsabiliza de su difusión
entre su respectiva comunidad universitaria por todos los medios necesarios y suficientes para que esta
conozca y debata las implicaciones del mismo en el trabajo de cooperación universitaria al desarrollo, y
designará un órgano para el seguimiento de su aplicación.
Artículo 31
El cumplimiento del presente Código de Conducta por parte de aquellas Universidades que se adhieran
al mismo será objeto de valoración interna por parte de un órgano designado para ello por la Universidad; su
dictamen será independiente y público, y por iniciativa de la misma Universidad podrá ser sometido a contraste
externo por parte de personal experto o de agencias de calidad de reconocido prestigio.

I.3. Consell Acadèmic de l’Escola de Postgrau
Acord 1/2006, de 22 de gener, pel qual s'informa favorablement de les propostes de màster, de
diplomatures de postgrau i de cursos d'especialització i s'eleven al Consell de Govern per a la serva aprovació.

II. Nomenaments i cessaments
II.1. Facultats i Escoles universitàries
Nomenaments
Resolució del rector, de 22 de gener de 2007, per la qual es nomena la senyora Olga Soler Vilageliu
coordinadora d’estudis de la Diplomatura de Logopèdia de la Facultat de Psicologia.
Resolució del rector, de 22 de gener de 2007, per la qual es nomena el senyor Sergio Calsamiglia
Blancafort coordinador de Relacions Internacionals de la Facultat de Veterinària.
Resolució del rector, de 22 de gener de 2007, per la qual es nomena la senyora Patricia Rodríguez Inés
sotscoordinadora d’intercanvis de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.

Cessaments
Resolució del rector, de 22 de gener de 2007, per la qual la senyora M. Carme Brun Gasca cessa com a
coordinadora de la titulació de la Diplomatura de Logopèdia de la Facultat de Psicologia.
Resolució del rector, de 22 de gener de 2007, per la qual el senyor José Francisco Pérez Hernández cessa
com a coordinador de Relacions Internacionals de la Facultat de Veterinària.
Resolució del rector, de 22 de gener de 2007, per la qual es el senyor Roland Keith Pearson cessa com a
sotscoordinador d’intercanvis de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
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II.2. Departaments
Nomenaments
Resolució del rector, de 22 de gener de 2007, per la qual es nomena el senyor Jordi Gené Torrabadella
coordinador de la Unitat de Química Analítica del Departament de Química.
Cessaments
Resolució del rector, de 22 de gener de 2007, per la qual la senyora Cristina Palet Ballús cessa com a
coordinadora de la Unitat de Química Analítica del Departament de Química.

III. Convenis
III.1. Marcs de col·laboració
Conveni de 29 de novembre de 2006 entre la UAB i la Gerencia Regional de Salud de la Comunidad de
Castilla y León, per a col·laborar, a través de la Unitat de l'Hospital de la Vall d'Hebron del Departament de
Farmacologia i Terapéutica i de la Fundació Institut Català de Farmacologia, en activitats de formació,
d'investigació, d'elaboració i difusió d'informació, d'assessorament i suport, amb la finalitat de promoure la
utilització efectiva i eficient dels mitjans terapèutics.
Conveni de 15 de desembre de 2006 entre la UAB i la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del
Principado de Asturias, per a col·laborar, a través de la Unitat de l'Hospital de la Vall d'Hebron del Departament
de Farmacologia i Terapéutica i de la Fundació Institut Català de Farmacologia, en activitats de formació,
d'investigació, d'elaboració i difusió d'informació, d'assessorament i suport, amb la finalitat de promoure la
utilització efectiva i eficient dels mitjans terapèutics.
Conveni de 29 de desembre de 2006 entre la UAB i la University of Sydney (NSW, Austràlia), per a la
cooperació acadèmica i de recerca.
III.2. Específics
Addenda de 14 de juliol de 2006 al conveni signat l'1 d’octubre de 2001 entre la UAB i la Direcció General
de Seguretat Ciutadana per a la cessió del dret d'ús d'aules i equipaments per les proves dels mossos
d'esquadra.
Conveni de 17 de juliol de 2006 entre la UAB i el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya
(CBUC), pel qual la UAB facilitarà al CBUC les dades dels usuaris que tracta amb el programari VTLS per a la
prestació dels serveis bibliotecaris, amb la finalitat de permetre emmagatzer-les en un servidor que estarà sota
la responsabilitat del CBUC i permetre el seu tractament amb el programari Corinthian per a la gestió
automatitzada del préstec de la UAB i del préstec interbibliotecari.
Conveni de 29 de setembre de 2006 entre la UAB i el Ministerio de Educación y Ciencia, per a la realització
d'activitats d'intercanvi i formació inicial d'alumnes de la Facultat de Ciències de l'Educació.
Conveni de 29 de setembre de 2006 entre la UAB i la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), per a la
realització del Títol Oficial de Màster conjunt de Gestió Aeronàutica.
Conveni de 29 de setembre de 2006 entre la UAB, l’Organisme Autònom Flor de Maig i l’Ajuntament de
Montcada i Reixac, per desenvolupar investigacions amb metodologies participatives dins de la diplomatura de
postgrau sobre metodologies participatives per al desenvolupament local i comunitari sota la denominació:
Creació d'òrgans estables de participació ciutadana.
Conveni de 6 d’octubre de 2006 entre la UAB i la Fundació per als Estudis de Prevenció i Seguretat Integral
(FEPSI), per a la col·laboració per a la gestió d'un Grup de recerca en el si de la FEPSI anomenat "Observatori
de la Seguretat Alimentària".
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Conveni de 9 d’octubre de 2006 entre la UAB i l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, per a l’organització
del Màster en Polítiques Socials i Comunitàries que organitza l'Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP)
de la UAB.
Conveni de 10 d’octubre de 2006 entre la UAB i l’Ajuntament de Badia del Vallès, per a emmarcar l'actuació
en la participació en el projecte "Campus Ítaca" de la UAB per a l'any 2006.
Conveni de 18 d’octubre de 2006 entre la UAB, la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC), per a la realització conjunta del Màster Aqüicultura a partir del bienni 2006-2007 a través
de la Facultat de Ciències i els Departaments de la UAB: Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia; de
Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia, i de Ciència Animal i dels Aliments.
Conveni de 18 d’octubre de 2006 entre la UAB, l’Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) de
França, la University of Evora de Portugal i la Linköping University de Suècia, per a la constitució d'un Consorci
entre les parts per a la realització del master internacional: PhoenixEM "Dynamics of Health and Welfare" dintre
del programa Erasmus Mundus.
Conveni de 18 d’octubre de 2006 entre la UAB, la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat de Girona
(UdG), la Universitat de Lleida (UDL), la Universitat Ramon Llull (URL)i la Universitat Rovira i Virgili (URV), per
a la realització conjunta del Màster interuniversitari de Psicologia de l'Educació.
Conveni de 18 d’octubre de 2006 entre la UAB i la Universitat de Barcelona (UB), per a la realització
conjunta del Màster Història de la Ciència. Ciència, Història i Societat.
Conveni de 18 d’octubre de 2006 entre la UAB, la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Pompeu
Fabra (UPF), la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Universitat de Girona (UdG), per a la realització conjunta
del Màster Ciència Cognitiva i Llenguatge.
Conveni de 19 d’octubre de 2006 entre la UAB i la Fundació Institut Català d'Investigació Química, per a
l’adscripció de l'activitat de recerca i docència dels Drs. Antoni Llobet Dalmases i Feliu Maseras Cuní.
Conveni de 20 d’octubre de 2006 entre la UAB, el Departament de la Presidència de la Generalitat de
Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat de Lleida (UdL), la Universitat de Girona
(UdG), la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Universitat Ramon Llull (URL) i la Universitat Internacional
de Catalunya, per a la realització del Projecte Campus.
Conveni de 23 d’octubre de 2006 entre la UAB, la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat de Lleida
(UdLl) i l’Institut d'Estudis de la Salut (IES), per a la realització conjunta del programa interuniversitari de
postgrau en Educació Médica (PIPEM).
Conveni de 25 d’octubre de 2006 entre la UAB i l’Escola d'Osteopatia de Barcelona, per a la realització de la
docència teòrica i pràctica d'Anatomia i Embriologia dels estudis d'Osteopatia per al curs 2006/2007.
Conveni de 30 d’octubre de 2006 entre la UAB i el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), per
a l’organització del curs del Màster La Edición: Oficio, Arte y Negocio corresponent al curs acadèmic 2006-2007.
Conveni de 6 de novembre de 2006 entre la UAB i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), pel qual la
UPC concedeix la UAB el dret no exclusiu d'utilitzar el recurs informàtic Base de Datos.
Conveni d’11 de novembre de 2006 entre la UAB i la Fundació Privada Món Rural, per a col·laborar en
iniciatives futures a través del Grup de Recerca en Desenvolupament Rural del Departament d'Economia
Aplicada, amb l'objectiu de potenciar la recerca i la docència d'alt nivell en l'àmbit de l'economia rural.
Addenda de 13 de novembre de 2006 per regular les condicions específiques per a desplegar el contingut
del conveni per a la realització del Pla de Desenvolupament Directiu signat en data 15 de juliol de 2005 entre la
UAB i Diputació de Barcelona.
Conveni de 24 de novembre de 2006 entre la UAB i el Departament de Relacions Institucionals i Participació
de la Generalitat de Catalunya (DREP), per dur a terme els treballs preparatoris de les II Jornades d'Història de
la Premsa amb el títol de Poder polític i resistència periodística.
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Conveni de 24 de novembre de 2006 entre la UAB i Júlia Goytisolo Carandell i Assumpció Carandell
Robuste, causahavents del Sr. José Agustín Goytisolo, per a la renovació del conveni de creació de la càtedra
honorífica José Agustín Goytisolo signat en data 7 de gener de 2002.
Contracte-programa de 28 de novembre de 2006 entre la UAB i Departament d'Educació i Universitats, per
a la pròrroga del contracte-programa amb el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de
la Generalitat de Catalunya per a la millora de la qualitat de la Universitat, de data 30 de desembre de 2002.
Conveni de 28 de novembre de 2006 entre la UAB i l’Agència de Residus de Catalunya del Departament de
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, per a fomentar la realització d'experiències innovadores en
prevenció i gestió de residus en el campus de la UAB.
Conveni de 29 de novembre de 2006 entre la UAB i el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), per a
formar i preparar la població reclusa del Centre Penitenciari Brians.
Conveni de 4 de desembre de 2006 entre la UAB i la Gerencia Regional de Salud de la Comunidad de
Castilla y León, per a la realització de tasques d'assessoria i suport, a través de la Fundació Institut Català de
Farmacologia, per a l'adaptació de la Guía terapéutica de Atención Primaria de la Sociedad Española de
Medicina de Familia y Comunitaria com a document de referència per a l'elaboració de recomanacions per al
tractament de problemes de salut rellevants en atenció primària, adaptades a la realitat assistencial de la GRS.
Conveni de 12 de desembre de 2006 entre la UAB i la Fundació Privada Institut Català de Nanotecnologia
(ICN), per a l’adequació i ocupació de dos espais al cos central de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE).
Conveni de 12 de desembre de 2006 entre la UAB i el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, per
a l’establiment dels criteris bàsics i les condicions a què hauran d'ajustar-se els projectes a realitzar per les
universitats públiques de Catalunya i les línies prioritàries d'actuació a fi que aquestes universitats puguin
acollir-se als ajuts del Ministeri d'Educació i Ciència per impulsar l'adaptació de les institucions universitàries a
l'Espai Europeu d'Educació Superior.
Conveni de 13 de desembre de 2006 entre la UAB i el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, per
impulsar els estudis d'euskera i cultura basca.
Conveni de 13 de desembre de 2006 entre la UAB i la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación
del Ministerio de Educación y Ciencia, per a l’aplicació del Estatut del personal investigador en formació, aprovat
pel Reial Decret 63/2006, de 27 de gener.
Addenda de 18 de desembre de 2006 per prorrogar el conveni de col·laboració signat en data 27 d’abril de
2006 entre la UAB i l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, per a l'establiment del marc de col·laboració en
qüestions relatives a la promoció i inserció social i laboral de la població immigrada d'origen extracomunitari a
través de la Fundació Autònoma Solidària.
Conveni de 19 de desembre de 2006 entre la UAB i l’Institut de Física d'Altes Energies (IFAE), per a la
continuació de la recerca en física d'altes energies.
Conveni de 21 de desembre de 2006 entre la UAB i la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del
Principado de Asturias, per a la realització de dos cursos de formació de formadors en terapèutica
farmacològica.
Conveni de 21 de desembre de 2006 entre la UAB i la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del
Principado de Asturias, per al desenvolupament i actualització d'un instrument electrònic de suport a la
prescripció raonada de medicaments integrats en la història clínica informatitzada, l'Índex Farmacològic.
Conveni de 21 de desembre de 2006 entre la UAB i la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del
Principado de Asturias, per establir les condicions de col·laboració per a la realització de tasques d'assessoria,
suport i consultoria permanent per part de la UAB per als formadors en terapèutica farmacològica.
Comodat de 21 de desembre de 2006 entre la UAB i el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA),
per a establir les condicions generals de préstec de l'obra Fauna amb motiu de l'exposició Darwin i la Teoria de
l'Evolució.
Contracte de 2 de gener de 2007 entre la UAB i l’Agència Catalana del Consum, per a la gestió de l'àmbit
educatiu de l'Escola del Consum de Catalunya com a centre d'estudis de l'Educació del Consum.
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Conveni de 7 de gener de 2007 entre la UAB, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Instituto de
Mayores y Servicios Sociales -IMSERSO) i la Fundación ONCE para la Cooperación e Integración Social de
Personas con Discapacidad, per a col·laborar en la realització d'actuacions d'infoaccessibilitat.
Addenda de 24 de gener de 2007 al conveni marc signat en data 8 de març de 2006 entre la UAB i EmbryRiddle Aeronautical University (ERAU), Daytona Beach, dels Estats Units d’Amèrica, per definir els termes de
col·laboració en l'organització d'un màster en aeronàutica al setembre de 2008.

IV. Convocatòries i resolucions de places
IV.1. Personal docent i investigador
Convocatòries
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 13 de desembre de 2006, per la qual es
convoca el concurs d’accés a cossos docents universitaris, amb plaça vinculada (BOE núm. 19, de 22 de gener
de 2007).
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 13 de desembre de 2006, per la qual es
convoca el concurs d’accés a cossos docents universitaris (BOE núm. 19, de 22 de gener de 2007).
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 13 de desembre de 2006, per la qual es
convoquen concursos d’accés a cossos de funcionaris docents universitaris, per a ocupar places assistencials
bàsiques, incloses en el conveni subscrit el 15 de març de 2002, entre la Universitat Autònoma de Barcelona i
l’institut Català de la Salut (DOGC núm. 4806, de 24 de gener de 2007).
Resolucions
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 8 de gener de 2007, per la qual es nomenen el
senyor Tomás Manuel Margalef Burrull, àrea de coneixement d’Arquitectura i Tecnologia de Computadores
adscrita al Departament d’Arquitectura de Computadores, i el senyor Juan Fernando Martín Antolín, àrea de
coneixement d’Electrònica adscrita al Departament d’Enginyeria Electrònica, Catedràtics d’Universitat (BOE
núm. 19, de 22 de gener de 2007).
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 10 de gener de 2007, per la qual es fa públic el
resultat dels concursos per l’accés a places d’agregat en règim de contracte laboral que es detallen a
continuació (DOGC núm. 4807, de 10 de gener de 2007):
Àrea de coneixement
Física de la Matèria Condensada

Departament
Física

Adjudicació
Jordi Faraudo Gener

Bioquímica i Biologia Molecular

Bioquímica i Biologia Molecular

Carles Gil Giró

Antropologia Física

Biologia Animal, Biologia Vegetal i
Ecologia
Geologia

Joan Francesc Barquinero
Estruch
Deserta

Comercialització i Investigació de
Mercats
Dret Penal

Economia de l’Empresa

Rossano Eusebio

Ciència Política i Dret Públic

Maria Esther Moron Lerma

Enginyeria Química

Enginyeria Química

Joan Albiol Sala

Psiquiatria

Psiquiatria i Medicina Lelat

Lídia Giménez Llort

Farmacologia

Farmacologia, Terapèutica i
Toxicologia
Psicologia Bàsica, Evolutiva i de
l’Educació

Jordi Alberola Domingo

Geodinàmica Externa

Psicologia Bàsica

Maria Álvarez Moleiro
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IV.2. Personal d’administració i serveis
Convocatòries
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 15 de gener de 2007, per
la qual s’anuncia una concurrència per a cobrir una plaça d’Auxiliar Administratiu/va, amb destinació a l’àmbit
econòmic de l’Escola de Postgrau.
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 15 de gener de 2007, per
la qual s’anuncia una concurrència per a cobrir una plaça d’Ajudant d’Arxius i Biblioteques, amb destinació a la
Biblioteca de Ciències Socials.
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 16 de gener de 2007, per
la qual s’anuncia una concurrència per a cobrir les places d’Administratiu/va (nivell 16) que es detallen a
continuació:
Plaça
A
B
C
D

Destinació
Àrea d’Investigació i Desenvolupament – Unitat de Gestió de Dades
Facultat de Ciències de la Comunicació – Gestió Acadèmica
Escola de Postgrau
Biblioteca d’Humanitats

Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 19 de gener de 2007, per
la qual s’anuncia la convocatòria interna per a cobrir una plaça de Cap de Relacions Laborals, amb destinació a
l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans.
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 19 de gener de 2007, per
la qual s’anuncia la convocatòria interna per a cobrir una plaça de Cap de la Unitat de Planificació i
d’Organització, amb destinació a l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans.
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 19 de gener de 2007, per
la qual s’anuncia la convocatòria interna per a cobrir una plaça de d’Administratiu/va (nivell 21), amb destinació
a l’Oficina de Planificació i de Qualitat.
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 22 de gener de 2007, per
la qual s’anuncia la convocatòria interna per a cobrir una plaça de Cap de la Unitat d’Organització, amb
destinació a l’Oficina de Planificació i d’Organització.
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 22 de gener de 2007, per
la qual s’anuncia la convocatòria interna per a cobrir una plaça de Tècnic/a Mitjana, amb destinació al
Departament de Ciència Política i Dret Públic.
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 22 de gener de 2007, per
la qual s’anuncia la convocatòria interna per a cobrir una plaça de Tècnic/a Especialista de Laboratori, amb
destinació a la titulació de Biotecnologia de l’Administració de Ciències i de Biociències.
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 22 de gener de 2007, per
la qual s’anuncia la convocatòria interna per a cobrir una plaça d’Auxiliar de Serveis, amb destinació a la
l’Administració de Ciències i de Biociències.

Resolucions
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 10 de gener de 2007, per
la qual es fa pública la llista per ordre de prelació per a cobrir, amb caràcter interí, reforços temporals i urgents
de l’escala Auxiliar Administrativa.
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 10 de gener de 2007, per
la qual s’atorga a la senyora Amèlia Olivares Cascajo la plaça d’Administrativa de nivell 18, amb destinació a
l’institut de Ciències de l’Educació.
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Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 11 de gener de 2007, per
la qual es fa pública la llista per ordre de prelació per a cobrir substitucions de Tècnic/a Especialista de
Laboratori (química), amb destinació a diferents Administracions de Centre.
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 15 de gener de 2007, per
la qual es declara desert el procés de concurrència per a cobrir una plaça d’Auxiliar Administratiu, nivell bàsic,
amb destinació a l’Àrea de Gestió i d’Administració de Recursos Humans.
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 16 de gener de 2007, per
la qual es declara deserta la fase de trasllat i s’anuncia la continuació del procés de selecció en la fase de
promoció per a cobrir una plaça d’Administratiu/va, amb destinació al Punt d’Informació de l’Àrea de
Comunicació i de Promoció.
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 18 de gener de 2007, per
la qual s’atorga a la senyora Ana Antonia Medina Gómez la plaça d’Administrativa de Facturació, amb destinació
a l’Àrea d’Economia i Finances.
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 22 de gener de 2007, per
la qual s’atorga a la senyora Mercè Alborch López la plaça de Secretaria de direcció, amb destinació al Deganat
de Medicina.
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 22 de gener de 2007, per
la qual s’atorga a la senyora Dolors Sitjà Soler la plaça d’Administrativa, amb destinació al Departament de
Matemàtiques i declarar deserta la plaça d’Administratiu/va, amb destinació al Departament de Bioquímica i
Biologia Molecular.
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 24 de gener de 2007, per
la qual es declara desert els procés de concurrència per a cobrir una plaça d’Auxiliar Administratiu/va, nivell
bàsic, amb destinació a l’Escola de Postgrau (àmbit econòmic).
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 24 de gener de 2007, per
la qual es declara desert els procés de concurrència per a cobrir una plaça d’Ajudant d’Arxius de Biblioteca,
nivell bàsic, amb destinació a la Biblioteca de Ciències Socials.
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 24 de gener de 2007, per
la qual s’atorga al senyor José Luis Fernández Rincón la plaça d’Administratiu de Departament, amb destinació
al Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia.
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 25 de gener de 2007, per
la qual es declaren deserts els processos de concurrència per a cobrir quatre places d’administratiu/va, nivell
bàsic, amb destinació a l’Àrea d’investigació i Desenvolupament, a la Gestió Econòmica de la Facultat de
Ciències de la Comunicació, a l’Escola de Postgrau i a la Biblioteca d’Humanitats.
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 25 de gener de 2007, per
la qual es fa pública la llista, per ordre de prelació, per a cobrir substitucions de Tècnic/a Especialista de
Laboratori, amb destinació a diferents Administracions de Centre.
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 30 de gener de 2007, per
la qual s’atorga al senyor Jordi Balaguer Escriche i al senyor Joan Espín Aguilera les dues places de Tècnic de
Suport Informàtic, amb destinació a l’Administració de Lletres i de Psicologia.
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 30 de gener de 2007, per
la qual s’atorga al senyora Anna València Veloso la plaça de Tècnica Mitjana d’Estudiants, amb destinació al
Gabinet del Rectorat.
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 31 de gener de 2007, per
la qual s’atorga a la senyora Neus Amorós Masana la plaça d’administrativa, amb destinació al Punt
d’Informació (Plaça Cívica) de l’Àrea de Comunicació i de Promoció.
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V. Disposicions d’interès per a la UAB
V.1. Estatals
Resolució de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional, de 15 de
desembre de 2006, per la qual s’aprova la convocatòria de lectorats MAEC-AECI en universitats estrangeres
pel 2007/2008 (BOE núm. 3, de 3 de gener de 2007).
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, per la qual es fa pública la
convocatòria de concessió d’ajuts per el desenvolupament i enfortiment de les Oficinas de Tranferencia de
Resultados de Investigación, en el marc del Programa Nacional de Apoyo a la Competitivdad Empresarial del
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007 (BOE núm. 3, de 3 de
gener de 2007).
Reial Decret 1629/2006, de 29 de desembre de 2006, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum
dels ensenyaments d’idiomes de règim especial regulades per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’Educació (BOE núm. 4, de 4 de gener de 2007).
Resolució de la Secretaria de Estado para la Unión Europea, de 17 de novembre de 2007, per la qual
es convoca la concessió de subvencions corresponents a l’any 2077, per a la celebració de congressos,
seminaris, jornades i altres activitats de característiques similars, sobre temes relacionats amb l’àmbit de les
de les seves competències (BOE núm. 4, de 4 de gener de 2007).
Ordre del Ministerio de Educación y Ciencia, de 15 de desembre de 2006, per la qual es convoquen
places d’auxiliars de conversa en llengua espanyola en centres docents d’Àustria, Bèlgica, Canadà, Estats Units,
França, Irlanda, Itàlia, Nova Zelanda, Regne Unit i Alemanya (BOE núm. 4, de 4 de gener de 2007).
Ordre del Ministerio de la Presidencia, de 28 de desembre de 2006, per la qual es convoca el II Premio
Institucional Mujer y Publicidad “Crea Igualdad” corresponent a l’any 2006 (BOE núm. 4, de 4 de gener de
2007).
Reial Decret 1631/2006, de 29 de desembre de 2006, pel qual s’estableixen els ensenyaments mínims
corresponents a l’Educació Secundària Obligatòria (BOE núm. 5, de 5 de gener de 2007).
Ordre del Ministerio de la Presidencia, d’11 de desembre de 2006, per la qual s’acorda compensar a les
Universitats els preus públics per a serveis acadèmics corresponents als alumnes becaris del curs 2005-2006
(BOE núm. 6, de 6 de gener de 2007).
Ordre del Ministerio de la Presidencia, d’11 de desembre de 2006, per la qual s’acorda compensar a les
Universitats públiques per la reducció dels preus públics pels serveis acadèmics corresponents als estudiants
que pertanyen a famílies nombroses de tres fills, del curs acadèmic 2005-2006 (BOE núm. 6, de 6 de gener de
2007).
Resolució de la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitària, de 22 de desembre de
2006, per la qual es publica l’acord de la Subcomisión Permanente, per la qual s’estimen sol·licituds de
modificació de denominació de places de professors universitaris (BOE núm. 8, de 9 de gener de 2007).
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 19 de desembre de 2006, per la qual s’anuncia
l’adjudicació del concurs públic de suministrament 2382/2006 de compra de 1.400 ordinadors per a usuaris de
la UAB (BOE núm. 268, de 9 de novembre de 2006).
Resolució de l’Instituto Nacional de Investigación y Tecnologia Agraria y Alimentaria, de 20 de
desembre de 2006, per la qual es publica la convocatòria de concessió d’ajuts per a la contractació
d’investigadors, amb grau de doctor, en centres públics d’investigació agrària i alimentaria dependents de les
Comunitats Autònomes (BOE núm. 9, de 10 de gener de 2007).
Resolució de l¡Instituto Nacional de Investigación y Tecnologia Agraria y Alimentaria, de 20 de
desembre de 2006, per la qual es publica la convocatòria de concessió d’ajuts per a la realització d’accions
complementàries en el marc dels Subprogramas Nacionales de Recursos y Tecnologies Agrarias y de
Conservación de Recursos Geneticos de Interés Agroalimentario (BOE núm. 9, de 10 de gener de 2007).
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Resolució de l’Instituto Nacional de Investigación y Tecnologia Agraria y Alimentaria, de 20 de
desembre de 2006, per la qual es publica la convocatòria per a 2007, de concessió d’ajuts per a l’adquisició
d’infraestructura científico-tècnica (BOE núm. 9, de 10 de gener de 2007).
Resolució de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional, de 21 de
desembre de 2006, per la qual s’acorda concedir les ajudes per a la realització de les diverses modalitats que
conformen el Programa de Cooperació Interuniverisitària i Investigació (BOE núm. 9, de 10 de gener de 2007).
Resolució de la Dirección General de Universidades, de 22 de desembre de 2006, per la qual es
concedeixen subvencions als préstecs sol·licitats per estudiants universitaris convocats per Resolució de data 1
de juny de 2006, per al curs 2006-2007 (BOE núm. 9, de 10 de gener de 2007).
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 27 d’octubre de 2006, per
la qual es concedeixen subvencions per a la contractació de doctors per centre d’investigació i desenvolupament
per a la seva incorporació a equips d’investigació (programa Juan de la Cierva) (BOE núm. 10, de 11 de gener
de 2007).
Resolució de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional, de 20 de
desembre de 2006, per la qual s’acorda concedir els ajuts per a la realització de projectes conjunts
d’investigació i accions complementàries en el marc del Programa de Cooperació Interuniverisitària i
Investigació Científica entre Espanya i Marroc (BOE núm. 10, de 11 de gener de 2007).
Resolució de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional, de 20 de
desembre de 2006, per la qual s’acorda concedir els ajuts per a la realització de projectes conjunts
d’investigació i accions complementàries en el marc del Programa de Cooperación Interuniverisitaria y
Investigación Científica entre Espanya i Tunísia (BOE núm. 11, de 12 de gener de 2007).
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 27 de desembre de 2006,
per la qual es concedeixen ajudes per a la mobilitat de professors visitants en els estudis de doctorat amb
Menció de Qualitat per al curs 2006-2007 (BOE núm. 11, de 12 de gener de 2007).
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 27 de desembre de 2006,
per la qual es concedeixen ajudes per a la mobilitat de professors visitants en màsters oficials per al curs 20062007. (BOE núm. 11, de 12 de gener de 2007).
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 27 de desembre de 2006,
per la qual es concedeixen ajudes per a la mobilitat d’estudiants en màsters oficials per al curs 2006-2007 (BOE
núm. 11, de 12 de gener de 2007).
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 27 de desembre de 2006,
per la qual es publica la convocatòria d’ajudes per a la realització de projectes d’estímul a la transferència de
resultats d’investigació (BOE núm. 12, de 13 de gener de 2007).
Resolució de la Secretaria de Estado del Instituto de la Mujer, de 13 de desembre de 2006, per la
qual es publiques les subvencions concedides per a fomentar la realització d’activitats i seminaris, en l’àmbit de
la Universidad, relacionades en les àrees de competència del Instituto de La Mujer (BOE núm. 13, de 15 de
gener de 2007).
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 8 de gener de 2007, per la
qual es publica la convocatòria d’ajudes per a la realització d’accions complementaries, en el marc d’alguns
programes nacionals del Pla Nacional d’Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007
(BOE núm. 13, de 15 de gener de 2007).
Resolució de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, de 15 de desembre de 2006, per la
qual es convoquen els campionats d’Espanya universitaris corresponents a l’any 2007 i es fa pública la
convocatòria de les subvencions corresponents (BOE núm. 14, de 16 de gener de 2007).
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 30 de desembre de 2006,
per la qual es concedeixen ajuts per a la cooperació interuniversitària amb Brasil (BOE núm. 16, de 18 de gener
de 2007).
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Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 2 de gener de 2007, per la
qual es convoca, per a l’any 2007, la concessió dels ajuts del Pla Nacional de ’Investigación Científica,
Desarrolloe Innovación (I+D+I 2004-2007) en la part dedicada al Foment de la Investigació Tècnica per a
projectes científico-tecnològics singulars i de caràcter estratègics (BOE núm. 16, de 18 de gener de 2007).
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 29 de desembre de 2006,
per la qual es convoquen ajuts per a la investigació postdoctoral en centres espanyols i estrangers, inclosos els
ajuts per a beques MEC/Fulbright, i Càtedres “Principe de Asturias” (BOE núm. 17, de 19 de gener de 2007).
Resolució del Instituto de la Mujer, de 20 de desembre de 2006, per la qual es publiquen les
subvencions destinades a la realització d’investigacions i estudis sobre les dones (BOE núm. 18, de 20 de gener
de 2007).
Resolució de la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitària, de 18 de gener de
2007, de correcció d’errors de la resolució de data 22 de desembre de 2006, per la qual es publica l’acord de la
Subcomisión Permanente, per la qual s’estimen sol·licituds de modificació de denominació de places de
professors universitaris (BOE núm. 18, de 20 de gener de 2007).
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 2 de gener de 2007, per la
qual es convoquen ajuts per a la formació de personal investigador (BOE núm. 19, de 22 de gener de 2007).
Resolució de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional, de 9 de gener de
2007, per la qual s’aprova la convocatòria de beques per a pràctiques de formació per a titulats superiors
universitaris espanyols durant el període 2007-2008 (BOE núm. 21, de 24 de gener de 2007).
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 19 de desembre de 2006,
per la qual es concedeixen ajuts per a la contractació de personal tècnic de recolzament en la modalitat de
tècnics de transferència, en el marc del Programa Nacional de Potenciación de Recursos Humanos del Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-2003) (BOE núm. 23, de 26 de
gener de 2007).
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 27 de desembre de 2006,
per la qual es concedeixen subvencions per a la contractació de doctors per centres d’investigació i
desenvolupament, Programa Ramón y Caja (BOE núm. 23, de 26 de gener de 2007).
Resolució del Centro de Investigaciones Sociológicas, de 27 de desembre de 2006, per la qual es
convoquen ajudes a la investigació sociològica per a l’any 2007 (BOE núm. 26, de 30 de gener de 2007).
Resolució de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, de 10 de gener de 2007, per la qual es
publica la convocatòria d’ajuts a les universitats públiques y privades y entitats públiques per a la realització de
projectes de recolzament científic i tecnològic a l’esport, estudis i informes d’interès esportiu i altres accions de
promoció i difusió de la investigació esportiva per a l’any 2007 (BOE núm. 27, de 31 de gener de 2007).
Ordre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de 30 de gener de 2007, per la qual s’aprova el
pla anual integrat d’ajuts per a l’any 2007 i s’estableixen les mesures dirigides a la millora de la seva tramitació
(BOE núm. 27, de 30 de gener de 2007).

V.2. Autonòmiques
Resolució del Departament d’Educació, de 20 de desembre de 2006, per la qual es fa pública la relació
d’alumnes aprovats en dos cursos d’especialització en educació especial, realitzats per la Universitat Autònoma
de Barcelona (DOGC núm. 4790, de 2 de gener de 2007).
Resolució de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, de 18 de desembre de
2006, per la qual s’aproven les bases i s’obre la convocatòria d’ajuts per a projectes adreçats a inventariar
llocs, documentar testimoniatges i recopilar documentació historiogràfica amb relació a la Guerra Civil
Espanyola (1936-1939) i la Primera Postguerra (DOGC núm. 4797, d’11 de gener de 2007).
Resolució de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, de 22 de desembre de
2006, per la qual s’obren les convocatòries per a la concessió de beques i ajuts en matèria d’universitats per a
l’any 2007 (DOGC núm. 4797, d’11 de gener de 2007).
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Resolució de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, de 28 de desembre de
2006, per la qual s’aproven les bases i s’obre la convocatòria d’ajuts de mobilitat per a l’estudiantat, en el marc
del programa europeu Erasmus, de les universitats o de centres d’estudis d’ensenyaments artístics de
Catalunya, i altres programes de mobilitat amb reconeixement acadèmic en què participin les universitats
catalanes, per al curs 2007-2008 (ERASMUS) (DOGC núm. 4797, d’11 de gener de 2007).
Resolució de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, de 29 de desembre de
2006, per la qual s’obren les convocatòries per a la concessió de beques i ajuts en matèria de recerca per a
l’any 2007 (DOGC núm. 4797, d’11 de gener de 2007).
Resolució de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, de 18 de desembre de 2006, per
la qual s’aproven les bases i s’obre la convocatòria d’ajuts per a projectes adreçats a inventariar llocs,
documentar testimoniatges i recopilar documentació historiogràfica amb relació a la Guerra Civil Espanyola
(1936-1939) i la Primera Postguerra (DOGC núm. 4799, de 15 de gener de 2007).
Resolució de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, de 22 de desembre de 2006, per
la qual s’obren les convocatòries per a la concessió de beques i ajuts en matèria d’universitats per a l’any 2007
(DOGC núm. 4799, de 15 de gener de 2007).
Resolució de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, de 29 de desembre de 2006, per
la qual s’obren les convocatòries per a la concessió de beques i ajuts en matèria de recerca per a l’any 2007
(DOGC núm. 4799, de 15 de gener de 2007).
Resolució del Departament d’Educació, de 3 de gener de 2007, per la qual es dóna publicitat al Conveni
de col·laboració entre el Ministeri d’Educació i Ciència i la Generalitat de Catalunya, per a la gestió de les
beques i ajuts a l’estudi corresponents al curs acadèmic 2006-2007 (DOGC núm. 4801, de 17 de gener de
2007).
Resolució de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, de 29 de desembre de 2006, per
la qual s’obre la convocatòria d’ajuts per a la concessió de beques de cooperació internacional i
desenvolupament (DOGC núm. 4805, de 23 de gener de 2007).
Resolució de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, de 29 de desembre de 2006, per
la qual s’aproven les bases i s’obren les convocatòries per a la concessió d’ajuts destinats a potenciar el
lideratge de projectes de recerca europeus (LidedrEU) (DOGC núm. 4805, de 23 de gener de 2007).
Resolució de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, de 29 de desembre de 2006, 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 normalització ligüística (NORMA) (DOGC núm. 4805, de 23 de gener de 2007).
Resolució del Departament d’Educació, de 17 de gener de 2007, per la qual es regula la convocatòria per
a l’any 2007 de la jubilació anticipada voluntària prevista a la disposició transitòria segona de la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’educació (DOGC núm. 4805, de 23 de gener de 2007).
Anunci del Patronat Català Pro Europa, sobre la convocatòria de la 14a edició del Premi Maspons i
Anglasell per a tesis doctorals (DOGC núm. 4806, de 24 de gener de 2007).
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