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I. Disposicions generals i acords
I.1. Comissions del Consell Social
I.1.1. Comissió Econòmica
Acord 8/2007, de 16 de març, pel qual s’acorda:
Aprovar la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en els consorcis centros de investigación
médica en red (Ciber), que es constitueixen per al foment de determinades àrees temàtiques de l’àmbit de la
biomedicina i de les ciències de la salut.
Autoritzar el rector, o la persona en qui delegui, perquè realitzi els actes que siguin necessaris i formalitzi els
documents que siguin pertinents per tal de fer efectiu el que disposa aquest acord.
Acord 9/2007, de 16 de març, pel qual s’acorda:
Aprovar la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en els instituts virtuals que es constitueixen
com a conseqüència de la participació de la universitat en xarxes d’excel·lència europea del 6è Programa Marc
de la Unió Europea.
Autoritzar el rector, o la 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.2. Consell de Govern
Acord 9/2007, de 7 de març, pel qual s'acorda elegir els representants dels estudiants a les Comissions del
Consell de Govern següents:
Comissió d'Afers d'Estudiants
Marta Cosín Tomàs
Anna Serra Bienvenido
Marc Barrera Colilles
Eva Pous i Calvet
Isabel Benítez Romero
Comissió d'Afers Acadèmics
Laia Castelló i Santamaria (estudiant de postgrau)
Judith Jacovkis Halperin (estudiant de postgrau)
Artur Fuente Martínez (estudiant de grau)
José Miguel Fragachán Quintero (estudiant de grau)
Comissió de Relacions Internacionals i Cooperació
Sara María Römer
Josep Palomer Mallorquí
Adan Peña Giménez
Nicolàs Sayes Jato
Simón Vázquez Vidal
Comissió de Qualitat i Avaluació
Vanessa López Montero
Joel Sans Molas
Pau Gómez Aranburu
Comissió de Política Lingüística
Maria Manyosa Masip
Irene Ramentol Sintas
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Comissió d'Economia i d'Organització
Maria Forteza González
Oriol Riera Arnaiz
Comissió d'Investigació
Joan Rodríguez Soler (estudiant de postgrau)
Comissió de Personal Acadèmic
Xavier Castells Domingo
Acord 10/2007, de 7 de març, pel qual s'acorda aprovar els mestratges d'especialització professional,
diplomatures de postgrau, mestratges d'iniciació a la recerca i diplomatures d'estudis superiors especialitzats,
que tot seguit es transcriuen:
Propostes de Mestratge d’Especialització Professional
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Propostes de Diplomatura de Postgrau
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Propostes de Títol de Veterinari Resident

Acord 11/2007, de 7 de març, pel qual s'acorda:
1. Aprovar la participació de la UAB en els consorcis centros de investigación biomédica en red (Ciber), que es
constitueixin per al foment de determinades àrees temàtiques de l'àmbit de la biomedicina i de les ciències de
la salut.
2. Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè realitzi els actes que siguin necessaris i formalitzi els
documents que siguin pertinents per tal de fer efectiu el que disposa aquest acord.
3. Elevar la proposta al Consell Social.
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Acord 12/2007, de 7 de març, pel qual s'acorda:
1. Aprovar la participació de la UAB en els instituts virtuals que es constitueixin a conseqüència de la
participació de la universitat en xarxes d'excel·lència europea del 6è Programa Marc de la Unió Europea.
2. Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè realitzi els actes que siguin necessaris i formalitzi els
documents que siguin pertinents per tal de fer efectiu el que disposa aquest acord.
3. Elevar la proposta al Consell Social.
Acord 13/2007, de 7 de març, pel qual s'acorda aprovar la creació de la Comissió d'Empara del personal
docent i investigador, en els termes que tot seguit s'indiquen:
Normativa de creació, composició i funcions de la Comissió d'Empara del personal docent i
investigador
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.
Article 1. Creació de la Comissió d’Empara del Personal Docent i Investigador.
De conformitat amb el que disposa l’article 62, en relació amb l’article 64 i concordants dels Estatuts de la
Universitat Autònoma de Barcelona, el Consell de Govern crea la Comissió d’Empara del Personal Docent i
Investigador de la UAB.
Article 2. Composició i durada del mandat.
1. La Comissió d’Empara està formada pels membres següents:
a. Dos representants de l’Equip de Govern de la UAB.
b. Un representant de la Junta de Personal Docent i Investigador, designat per i entre els seus membres.
c. Un representant del Comitè d’Empresa del Personal Docent i Investigador, designat per i entre els seus
membres.
d. Un professor dels cossos docents, membre del Claustre, elegit pel Consell de Govern.
e. Un professor contractat, membre del Claustre, elegit pel Consell de Govern.
2. L’elecció i la designació dels membres de la Comissió d’Empara hauran d’incloure la de les persones suplents
que, en els casos previstos en aquesta normativa i en les disposicions generals d’aplicació, hagin de substituir
els membres titulars.
3. Els membres de la Comissió d’Empara representants dels agents socials exerciran el seu mandat durant 2
anys.
Article 3. Funcions.
1. La funció de la Comissió d’Empara del Personal Docent i Investigador és l’emissió d’un informe preceptiu en
els casos d’impugnacions contra acords dels departaments en matèria d’assignació docent, d’acord amb el
procediment que s’estableix en aquest document.
2. Per tal de garantir la funció esmentada, la Comissió d’Empara del Personal Docent i Investigador té dret a
obtenir de les instàncies corresponents tota la informació i la documentació necessària.
Article 4. Abstenció i recusació.
1. Els membres de la Comissió d’Empara s’abstindran o podran ser recusats en els supòsits previstos en els
articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
2. Serà considerada, en tot cas, com a causa d’abstenció i de recusació, la pertinença d’un membre de la
Comissió d’Empara a la mateixa unitat que la persona que hagi presentat recurs contra la proposta d’assignació
docent.
Article 5. Funcionament.
1. La Comissió d’Empara designarà, d’entre els seus membres, un president i un secretari, que desenvoluparan
les funcions previstes a la legislació en matèria de procediment administratiu i d’òrgans col·legiats.
2. La Comissió d’Empara serà convocada pel seu president amb una antelació mínima de set dies hàbils.
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3. Per a la vàlida constitució de la Comissió d’Empara i la presa dels acords, serà necessària la presència de tots
els seus membres.
CAPÍTOL II. PROCEDIMENT D’EMISSIÓ D’INFORMES.
Article 6. Aplicació.
1. En els casos d’impugnació dels acords presos pels òrgans competents dels departaments de la UAB en
matèria d’assignació docent, se seguirà el procediment que s’estableix en aquest document.
2. El procediment previst en aquest document no impedeix ni substitueix la intervenció d’altres instàncies que,
d’acord amb els Estatuts de la UAB o de les disposicions generals d’aplicació, tinguin competències sobre les
qüestions litigioses a què fa referència.
3. Així mateix, aquest procediment no altera ni substitueix les disposicions vigents en matèria de legitimació
activa.
Article 7. Inici del procediment.
1. D’acord amb l’article 193.2 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona, els acords dels òrgans
competents dels departaments en matèria d’assignació docent són impugnables en alçada davant el rector per
les persones interessades.
2. Davant la presentació de qualsevol escrit d’impugnació contra els acords d’assignació docent, el rector
analitzarà prèviament les causes d’admissibilitat, als efectes de l’admissió o no a tràmit de la impugnació,
d’acord amb el que preveu la legislació vigent en matèria de procediment administratiu.
Article 8. Emissió de l’informe preceptiu.
1. Un cop admès a tràmit l’escrit d’impugnació contra l’acord d’assignació docent, la Comissió d’Empara haurà
d’emetre un informe al respecte abans que el rector dicti la resolució corresponent.
2. La Comissió d’Empara haurà d’emetre el seu informe en el termini màxim d’un mes a comptar de l’endemà
que li sigui requerit.
3. Transcorregut el termini assenyalat anteriorment sense que la Comissió d’Empara hagi emès l’informe, el
rector podrà dictar la resolució corresponent.
4. L’informe haurà de ser aprovat, almenys, per la majoria absoluta dels membres de la Comissió d’Empara en
una sessió ordinària degudament convocada.
Article 9. Finalització del procediment.
1. El procediment de revisió dels acords en matèria d’assignacions docent finalitzarà ordinàriament amb la
resolució corresponent del rector.
2. D’acord amb el que preveu l’article 43.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, el recurs presentat haurà d’entendre’s
desestimat si no hi ha hagut resolució expressa del rector en el termini màxim de tres mesos des de la seva
presentació.
3. Contra la resolució del rector o, si escau, contra la denegació per silenci, la persona interessada podrà
interposar recurs contenciós administratiu, en els termes previstos a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
del procés contenciós administratiu, en relació amb l’article 109 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Article 10. Modificació de la normativa.
Aquesta normativa podrà ser modificada per iniciativa del Consell de Govern o a sol·licitud raonada de la
Comissió d’Empara del Personal Docent i Investigador, aprovada almenys per la majoria absoluta dels seus
membres.
DISPOSICIÓ FINAL. ENTRADA EN VIGOR.
Aquesta normativa entrarà en vigor l’endemà d’haver estat aprovada pel Consell de Govern de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
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Acord 14/2007, de 7 de març, pel qual s'acorda aprovar la modificació del Reglament per a la provisió de
places de personal docent investigador dels cossos docents universitaris i per a la contractació de personal
acadèmic permanent, temporal i personal investigadors en formació en la categoria d'ajudant, que tot seguit es
transcriu:
Modificació del Reglament per a la provisió de places de personal docent i investigador

CAPÍTOL SEGON. CONCURSOS PER A PROVEIR PLACES DE PERSONAL DOCENT i INVESTIGADOR
DELS COSSOS DOCENTS UNIVERSITARIS
Article 15. Comissió
1. La comissió que resol els esmentats concursos està formada pels membres següents:
a) un professor o una professora designat pel rector
b) un professor o una professora designat pel departament afectat
c) un professor o una professora designat pel departament afectat, amb el vist-i-plau de la facultat o escola.
Un dels professors haurà de ser, necessàriament, d’una àrea/especialitat diferent de la que correspongui al
perfil de la plaça.
En la mesura que sigui possible, a la composició de la comissió, caldrà garantir un equilibri adequat entre
homes i dones.
Un dels tres membres de la comissió haurà de pertànyer, necessàriament, a la UAB i un altre haurà de ser aliè
a la Universitat Autònoma de Barcelona.
2. La proposta referida als membres especificats a les lletres b i c de l’apartat anterior ha de ser aprovada per
l’òrgan col·legiat de govern del departament afectat que en tingui atribuïda la competència, en un termini no
superior a trenta dies des que es va aprovar la proposta de convocatòria de la plaça corresponent, i ratificada
pel Consell de Govern o la comissió en la qual hagi delegat la competència. El vist-i-plau que ha de donar la
facultat o escola esmentada en la lletra c l’ha d’emetre el degà del centre en el qual s’imparteixi l’assignatura o
assignatures determinades en la proposta de convocatòria prevista en l’article 9 d’aquesta normativa, si el
departament ha optat per establir un perfil docent o 8 investigador específic. En els casos en què aquestes
assignatures s’imparteixin en més d’una facultat o escola o en aquells altres en què el departament hagués
optat per establir un perfil docent i investigador genèric, el vist-i-plau l’ha d’emetre el degà de la facultat o
escola on l’àrea de coneixement imparteixi el major nombre d’hores de classe. El vist-i-plau s'ha d'emetre en
un termini no superior a cinc dies des de la recepció de la proposta.
3. Tots els membres són nomenats pel rector, que, a més, ha de designar el president i el secretari.
4. La designació i les propostes han de determinar, almenys, un membre suplent per a cada un dels titulars.
5. La categoria funcionarial dels membres de les comissions ha de ser igual o superior a la de les places de
professorat dels cossos docents universitaris objecte dels corresponents concursos. Quan es tracti de places de
catedràtics d’universitat aquests han de comptar, almenys, amb dos períodes d’activitat investigadora. Per a les
altres categories de professorat dels cossos docents universitaris, els membres han de comptar, almenys, amb
un període d’activitat investigadora.
6. Les comissions encarregades de resoldre els concursos d’accés als cossos docents universitaris de les places
assistencials d’institucions sanitàries vinculades a unitats docents hospitalàries, estan formades per cinc
membres. Tres s’elegeixen d’acord amb els criteris dels apartats 1 a 5 d’aquest article i els altres dos són
elegits per la institució sanitària corresponent, d’acord amb el procediment establert en l’article 16.2 del Decret
774/2002, de 26 de juliol. Aquests dos membres han de ser doctors, llevat que es tracti d’una plaça de
professorat titular d’escola universitària, i han de tenir el títol d’especialista que s’exigeixi per a concursar a la
plaça.
7. Un dels membres de les comissions a què al·ludeixen els apartats anteriors pot ser funcionari científic i
investigador pertanyent a les escales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, d’acord amb la
legislació vigent.
CAPÍTOL TERCER. CONCURSOS PER A CONTRACTAR PERSONAL ACADÈMIC PERMANENT.
Article 32. Comissió
1. La comissió que resol els esmentats concursos està formada pels membres següents:
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a) un professor o una professora designat pel rector
b) un professor o una professora designat pel departament afectat
c) un professor o una professora designat pel departament afectat, amb el vist-i-plau de la facultat o escola.
Un dels professors haurà de ser, necessàriament, d’una àrea/especialitat diferent de la que correspongui al
perfil de la plaça.
En la mesura que sigui possible, a la composició de la comissió, caldrà garantir un equilibri adequat entre
homes i dones.
Un dels tres membres de la comissió haurà de pertànyer, necessàriament, a la UAB i un altre haurà de ser aliè
a la Universitat Autònoma de Barcelona.
2. La designació i les propostes han de determinar, almenys, un membre suplent per a cadascun dels titulars.
3. La proposta referida als membres especificats a les lletres b i c ha de ser aprovada i ratificada seguint el
mateix procediment establert a l'article 15.2 d'aquest reglament. Tots els membres són nomenats pel rector,
que, a més, ha de designar el president i el secretari.
4. La categoria dels membres de les comissions ha de ser igual o superior a la de les places de professorat
objecte dels concursos corresponents. Quan es tracti de places de catedràtic aquests han de comptar, almenys,
amb dos períodes d’activitat investigadora. Per a les altres categories de professorat, els membres han de
comptar, almenys, amb un període d’activitat investigadora. Sempre que la composició de la plantilla en el
camp de coneixement ho permeti, en igualtat de condicions es prioritzarà la presència de personal docent i
investigador laboral a les comissions de selecció.
5. Un dels membres de les comissions a què al·ludeixen els apartats anteriors pot ser funcionari científic i
investigador pertanyent a les escales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, d’acord amb la
legislació vigent.
CAPÍTOL QUART. CONCURSOS PER A CONTRACTAR PERSONAL ACADÈMIC TEMPORAL i PERSONAL
INVESTIGADOR EN FORMACIÓ DE LA CATEGORIA D’AJUDANT.
Article 47. Comissió
1. La comissió que ha de resoldre els concursos està formada per tres professors doctors, un dels quals,
almenys, no pot pertànyer al departament què correspon la plaça objecte de concurs. En la mesura que sigui
possible, a la composició de la comissió, caldrà garantir un equilibri adequat entre homes i dones.
2. La comissió que resol els concursos de professors lectors, està formada pels membres següents:
a) un professor o una professora designat pel rector
b) un professor o una professora designat pel departament afectat
c) un professor o una professora designat pel departament afectat, amb el vist-i-plau de la facultat o escola.
Un dels professors haurà de ser, necessàriament, d’una àrea/especialitat diferent de la que correspongui al
perfil de la plaça.
Un dels tres membres de la comissió que resol els concursos dels professors lectors, haurà de pertànyer,
necessàriament, a la UAB i un altre haurà de ser aliè a la Universitat Autònoma de Barcelona.
La categoria dels membres de les comissions que ha de jutjar els concursos de lectors, ha de ser igual o
superior a la de les places de professorat objecte dels concursos corresponents. Els membres han de comptar,
almenys, amb un període d’activitat investigadora.
3. La composició de la comissió és aprovada per l'òrgan col·legiat del departament que en tingui atribuïda la
competència, quan es tracti de comissions per a seleccionar professors col·laboradors temporals, professors
associats i ajudants. En el cas de les comissions per a seleccionar professors lectors, la Comissió de Personal
Acadèmic, per delegació del Consell de Govern, n’ha d’aprovar la composició a proposta de l'òrgan col·legiat del
departament que en tingui atribuïda la competència. Sempre que la composició de la plantilla en el camp de
coneixement ho permeti, en igualtat de condicions es prioritzarà la presència de personal docent i investigador
laboral a les comissions de selecció.
4. La proposta ha de determinar el president i el secretari de la comissió i, almenys, un membre suplent per a
cada un dels titulars.
5. Per a determinar la composició de les comissions que hagin de resoldre els concursos per a la selecció dels
professors associats mèdics cal atenir-se al que disposi la normativa vigent i al concert amb la institució
sanitària corresponent.
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Acord 15/2007, de 7 de març, pel qual s'acorda aprovar la declaració sobre la memòria històrica, que tot
seguit es transcriu:
Declaració del Consell de Govern sobre la memòria històrica
La memòria històrica de la guerra civil i la dictadura franquista és un patrimoni de la nostra societat. El dret a
saber i la pugna contra l’oblit no només són mesures contra el revisionisme i el negacionisme, sinó que
constitueixen eines de lluita contra la impunitat i en defensa de la llibertat.
Impulsar una recuperació de la memòria històrica, que evidenciï la lluita per les llibertats i faci palès el caràcter
criminal de la dictadura franquista, és una acció ineludible per tal de garantir la salut democràtica en la nostra
societat. Aquesta recuperació ha d’emfasitzar el caràcter col·lectiu de la memòria, per impedir que un procés
històric arribi a convertir-se en un assumpte privat, i evitar així que s’incrementi la indefensió de les víctimes.
Per tal que la recuperació de la memòria històrica sigui efectiva, cal anar més enllà dels gestos simbòlics i
declarar de manera expressa la il·legalitat de la dictadura de Franco, originada per un cop d'estat contra un
govern legítim, democràticament constituït.
Així mateix, i en sintonia amb múltiples organitzacions i entitats socials, polítiques i sindicals i acadèmiques
volem manifestar:
- Que han de deixar-se sense validesa legal les decisions repressives derivades de l'entramat jurídic del
franquisme.
- Que és necessari un reconeixement legal de totes les víctimes (per raons polítiques, religioses,
ètniques, racials, de gènere, d’orientació sexual) que van patir l'acció repressiva del règim de forma
directa a l'interior, o que van haver de quedar-se forçosament a l'exili.
- Que cal aplicar a les víctimes aquells aspectes del dret internacional que tenen validesa, en particular
el que fa referència a la imprescriptibilitat, el dret a saber, el dret a la justícia i el dret a la reparació.
- Que cal que l’Estat es responsabilitzi d’impulsar i donar suport a les investigacions dels esdeveniments
esdevinguts en el passat, sense que això reemplaci el dret de les víctimes a la justícia. En aquest sentit,
cal que s’estableixi legalment l’obligació de l’Administració d’impulsar i donar suport a les tasques de
localització i identificació de les fosses i enterraments de les víctimes del franquisme i, si escau,
l’exhumació, així com la divulgació dels resultats.
- Que s’ha de garantir la preservació, la conservació, l’inventari i la catalogació dels diferents arxius que
tinguin dipositats documents sobre la guerra civil i la dictadura franquista. Així mateix, cal que
s’asseguri a tots els ciutadans l’accés a aquest arxius per a l’estudi, consulta o obtenció de còpies dels
seus fons documentals, i suprimir, per tant, qualsevol restricció a la seva consulta i difusió.
- Que cal donar suport a tot el procés de recuperació de la memòria històrica, divulgant-ne les
investigacions, treballs i estudis que es realitzin.

I.3. Comissions del Consell de Govern
I.3.1. Comissió d’Afers Acadèmics
I.3.1.1. Subcomissió Permanent
Acord 2/2007, de 13 de març, pel qual s’informa favorablement el canvi de denominació del Màster en Àsia
Oriental Contemporània per la denominació de Màster en Recerca en Àsia Oriental Contemporània, i s’eleva al
Consell de Govern per a la seva aprovació, si escau.
Acord 3/2007, de 13 de març, pel qual es nomenen ponents de plans d’estudis dels màsters oficials que
s’han d’impartir en el curs 2007-2008 i d’estudis propis de postgrau, que tot seguit es transcriu:
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Ponents
Màsters oficials 2007-08 no interuniversitaris
POP
Art i Musicologia

Biociències
Ciència Política
Ciències
CC Educació

Economia i Empresa
Enginyeria

Estudis Europeus
Filosofia i Humanitats
Història
Llengua i Literatura

Psicologia

Sociologia
Traducció, interpretació i
els seus contextos
socioculturals

Màster
Patrimoni artístic a Catalunya
Estudis medievals: art, història i literatura
Musicologia i educació musical
Biologia cel·lular
Pensar i governar les societats complexes
Ciència i tecnologia de materials
Física avançada i professional
Educació intercultural
Planificació i gestió de l’educació
Recerca en didàctica de la llengua i la literatura
Recerca en didàctica de les matemàtiques i de les
ciències
Recerca en Educació
Recerca en economia aplicada
Ciència i enginyeria computacional
Computació d’altes prestacions
Nanotecnologia
Visió per computador i intel·ligència artificial
Integració europea
Estudis culturals: gestió i tecnologia de la cultura
Arqueologia prehistòrica
Ciències de l’antiguitat i de l’edat mitjana
Adquisició de l’anglès i comunicació intercultural
(06-07)
Estudis anglesos avançats:llengua i literatura
El català i el castellà com a llengües estrangeres
Llengua espanyola i literatura hispànica
Recerca en psicologia clínica
Recerca en psicologia de la salut
Recerca en psicologia de l’esport i de l’activitat
física
Investigació en sociologia aplicada (MISA)
Participació i polítiques locals
Recerca en Àsia Oriental Contemporània

Ponent
Joan Carbonell
Joan Gómez
Màrius Martínez
Maite Carrassón
M. Jesús Espuny
Jordi Bartrolí
Joan Sorribes
Anna Cross
Albert Branchadell
Joan Jesús Donaire
Miquel Domènech
Xavier Martínez
Jaume Aguadé
Xavier Aymerich
Josep Ros
Anna Cima
Josep M. Sanahuja
Maria Valdés
Miquel Molist
Sean Golden
Sean Golden
Sara Martín
M. José Recoder
Assumpta Martí
Mariona Portell
M. Dolors Riba
Lupicinio Íñiguez
Helena Estalella
Francisco José Morente

MÀSTERS PROPIS I DIPLOMATURES DE POSTGRAU 2006-07
Àmbit
Salut
Comunicació
Dret – CC Polítiques
Economia - Empresa
Humanitats

Ponent
Josep Torrent
Josep M. Català
Judith Solé
Carmen Bevià

Departament
Farmacologia
Comunicació Audiovisual
Dret Civil
Anàlisi Econòmica

Acord 4/2007, de 13 de març, pel qual s’informa favorablement la convocatòria per a l’adquisició i renovació
d’equipament de laboratoris i altres espais docents especialitzats, i s’eleva a la Comissió d’Afers Acadèmics per
a la seva aprovació, si escau.

I.3.2. Comissió d’Afers d’Estudiants
Acord 1/2007, de 6 de març, pel qual s’aprova la convocatòria general d’ajuts de col·laboració en àmbits no
docents de la UAB, que tot seguit es transcriu:
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Convocatòria general d’ajuts de col·laboració en àmbits no docents de la UAB
CURS 2007-2008
1. PREÀMBUL
La Universitat Autònoma de Barcelona determina anualment una sèrie d’ajuts a l’estudi amb els quals, d’acord
amb el document “El programa d’ajuts a l’estudi de la UAB” aprovat per la Comissió d’Ajuts a l’Estudi el dia 15
de març de 2005, pretén:
a) establir un programa propi d’ajuts per als i per a les estudiants, amb la intenció de compensar, d’acord amb
el principi d'igualtat d’oportunitats, les carències i asimetries econòmiques i socials;
b) associar a aquest sistema d’ajuts la col·laboració del beneficiari / la beneficiària amb algun servei a la
comunitat universitària i
c) aconseguir la formació de l’estudiant en unes determinades habilitats o competències adquiribles mitjançant
les tasques de col·laboració a desenvolupar en el lloc de destí, enteses com a activitats que complementen la
seva formació integral durant l’època dels seus estudis.
2. BASES DE LA CONVOCATÒRIA
Les bases per les quals es regula aquesta convocatòria, aprovada per la Comissió d’Afers d’Estudiants de la
Universitat Autònoma de Barcelona, reunida el dia 6 de març de 2007, són les següents:
BASE I: DESCRIPCIÓ DELS AJUTS
Es convoquen 161 ajuts, amb especificació de les seves característiques (Annex I), les tasques que hi seran
associades (Annex II) i, si escau, els requisits necessaris per desenvolupar-les (Annex III). Si escau i de
manera excepcional, la Comissió delega en el seu president, el Vicerector d’Estudiants i Cultura, la dotació de
nous ajuts per a alguna col·laboració temporal, amb el vist-i-plau de la Gerència.
Els ajuts consistiran en :
a) Una borsa de quantia proporcional a la durada de la col·laboració (vegeu Annex I), que està subjecta a les
lleis fiscals quant al tractament de les rendes exemptes i de les rendes subjectes a retenció d’IRPF.
b) La devolució de l’import dels preus públics corresponents als crèdits dels estudis pels quals l’estudiant hagi
demanat l’ajut i que hagi matriculat per primera vegada, sense incloure els recàrrecs que preveu la normativa
de preus públics de matrícula ni l’import de les assignatures convalidades.
Els estudiants que obtinguin els ajuts especificats amb el codi 37 a 40 (Col·laboracions d’estiu), 43 (Saló de
l’Ensenyament i Jornada de Portes Obertes) i 44 (Activitats promocionals) queden exclosos de la devolució dels
preus públics.
Per a percebre l’import dels preus públics de matrícula caldrà que l’estudiant completi el període de prestació de
la col·laboració d’acord amb el que fixen aquestes bases (Annex I). Si la destinació és assignada al sol·licitant
després que hagi començat el període de prestació de la col·laboració determinat en l’annex I i el finalitza,
aquest percebrà una part proporcional de l’import dels preus públics d’acord amb el següent criteri:
- Fins a un 33% del període de prestació:
33%
- Entre el 33% i el 66% del període de prestació:
66%
- Més del 66% del període de prestació:
100%
En el supòsit que el beneficiari / la beneficiària de l’ajut quedi en situació de morositat econòmica amb la UAB,
perdrà el dret a l’ajut.
Base II: CONDICIONS DE LA COL·LABORACIÓ
Totes i tots els estudiants beneficiaris d’un ajut:
1. Hauran de realitzar les tasques que els siguin encarregades pel seu / seva responsable funcional, que
contribueixin clarament a la seva formació i al coneixement del servei a què hagin estat assignats / des; complementàries per al bon funcionament de l’esmentat servei, i supervisades per un o una
responsable funcional.1
2. Rebran una formació inicial sobre les característiques del servei, unitat o àrea a què hagin estat
assignat / -des

1

Queden expressament fora de l’àmbit de la col·laboració tasques de suplència a mig i a llarg termini de PAS laboral o funcionari.
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Es comprometen a mantenir la confidencialitat de les dades a què tinguin accés, a no difondre-les ni a
cedir-les a terceres persones, i compliran la resta d’obligacions que els corresponen de conformitat
amb allò previst a la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
Excepte en els casos descrits més avall, no podran absentar-se del lloc de col·laboració sense l’acord
previ del seu / la seva responsable funcional.
En acabar el període de col·laboració obtindran una certificació signada pel o per la responsable directe
del servei on han col·laborat, en el qual s’acrediti la tasca de col·laboració i el lloc i el període en què
s’ha realitzat.
En acabar el període de col·laboració, podran trametre a l’Àrea d’Afers Acadèmics un informe on
avaluïn la col·laboració. Igualment, entre el 15 i el 30 de juny el / la responsable funcional, amb el visti-plau del responsable orgànic, podrà trametre a la mateixa Àrea un informe que avaluï la tasca
desenvolupada pel beneficiari / -ària de l’ajut. Ambdós informes, si escau, seran tinguts en compte a
efectes de renovació de l’ajut. En cas que no s’emeti un i/o l’altre informe, s’entendrà que la
col·laboració s’ha dut a terme de manera satisfactòria.
Tindran dret a gaudir dels períodes de vacances de Nadal i de Setmana Santa que fixi el calendari
academicoadministratiu de la UAB per al curs 2007-2008.
Sense haver de comunicar-ho prèviament, tindran dret a gaudir dels dies festius i dels dies no lectius
que hagin estat fixats amb caràcter general en el calendari academicoadministratiu de la UAB, inclòs el
dia de la Festa Major de la UAB del curs 2007-2008. Quan es tracti dels dies fixats en el calendari del
centre on cada beneficiari / beneficiària estigui matriculat, ho hauran de comunicar al servei assignat
com a mínim amb 48 hores d’antelació. A aquests efectes, els estudiants de doctorat seguiran el
calendari del centre en què es desenvolupi majoritàriament la seva docència. 2
Prèvia comunicació al seu / la seva responsable funcional amb una antelació de 24 hores, tindran dret
a absentar-se del servei el dia corresponent a exàmens de les assignatures matriculades, sense haver
de recuperar les hores de col·laboració.3 Els estudiants de doctorat disposaran de fins a 8 dies lectius
per absentar-se del lloc de col·laboració per motius directament relacionats amb els seus estudis o amb
el seu doctorat.4
Prèvia comunicació al seu / seva responsable funcional amb una antelació de 24 hores, tindran dret a
seguir les vagues estudiantils, a reunir-se en assemblea en casos justificats. També tindran dret,
prèvia justificació documental, a assistir a reunions puntuals convocades pels òrgans de govern de la
universitat o del centre i, si formen part d’aquests, a exercir les tasques pròpies de representació
institucional sense que això comporti recuperació horària, si coincideix amb l’horari de col·laboració.
Podran absentar-se del lloc de col·laboració per malaltia pròpia o per hospitalització de familiars
directes de primer grau, la qual cosa hauran de justificar documentalment al seu / la seva responsable
funcional.
En cas que la col·laboració impliqui haver de desplaçar-se a un campus diferent d’aquell on cursen els
estudis, rebran una borsa d’ajut en concepte de transport.
Amb un mínim de 48 hores d’antelació podran sol·licitar permisos degudament justificats al / a la
responsable funcional del lloc on presten la col·laboració, el / la qual n’estudiarà la concessió, segons
les necessitats del servei, i establirà la forma de recuperar les hores perdudes, si ho creu necessari.
En cas d’absències no comunicades amb antelació, el beneficiari / la beneficiària les haurà de justificar
degudament al / a la responsable funcional del lloc on presta la col·laboració en el termini dels dos dies
posteriors.
En qualsevol moment els beneficiaris / les beneficiàries podran sol·licitar l’emissió d’una acreditació de
la seva col·laboració amb la UAB.

L’incompliment per part del beneficiari / de la beneficiària de qualsevol de les obligacions esmentades en
aquesta base, prèviament justificat i contrastat, implicarà la retirada de l’ajut a partir del moment de
l’incompliment i fins a la seva finalització.
Base III: RENÚNCIA A L’AJUT
Si l’estudiant beneficiari / beneficiària de l’ajut hi renuncia:
1. Ha de comunicar-ho al seu / la seva responsable funcional amb 10 dies d’antelació, per tal de cobrir la
destinació que deixa vacant. En cas que no ho comuniqui en el termini establert, serà penalitzat amb 10
dies de remuneració.
2

L’estudiant beneficiari /-ària de l’ajut, si ho desitja i ho informa amb una antelació de 48 hores, podrà acollir-se a les festes determinades en el
lloc de col·laboració, amb el benentès que això exclou de fer-ho a les del calendari específic del lloc on està matriculat i viceversa. Igualment,
d’acord amb el responsable del servei on presta la col·laboració, podrà prestar-la en dia festiu o en dia no lectiu, amb dret a recuperar la festa
un altre dia.
3
Posteriorment els caldrà presentar al responsable funcional un document acreditatiu conforme s’han presentat a la prova.
4
Hauran de presentar un document justificatiu signat per algun acadèmic / alguna acadèmica responsable d’aquests estudis.
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Només percebrà la quantitat corresponent als dies en què hagi dut a terme la col·laboració.
En cas de renúncia a un ajut assignat, el beneficiari / la beneficiària no podrà optar a cap altre en el
mateix curs acadèmic. Si hi optés el curs següent, la seva sol·licitud serà considerada de nova
adjudicació.

Base IV: Requisits DELS SOL·LICITANTS
Podran obtenir els ajuts els / les estudiants de primer i segon cicle de titulacions oficials o de doctorat de
qualsevol centre propi de la UAB, sempre que compleixin els requisits següents:
A) Acadèmics
- Estudiants de 1r o de 2n cicle:
1) Estar matriculat a la UAB durant el curs 2006-2007. 5
2) Acreditar haver superat com a mínim un terç del total de crèdits de la titulació quan es tanquin les actes
corresponents a la convocatòria de febrer del curs 2006-2007. En cas que, de manera excepcional i en aplicació
de la Base I, es convoqui una ampliació posterior es tindrà sempre en compte l’expedient actualitzat de
l’estudiant.
3) Matricular-se d’un mínim de 30 crèdits en el curs 2007-2008, excepte si el /la sol·licitant es troba en situació
d’acabar estudis. L’acompliment d’aquest requisit serà comprovat quan finalitzi el període de matriculació
establert en el calendari academicoadministratiu del curs 2007-2008.
− Estudiants de màsters oficials:
4) Matricular-se d’un mínim de 30 crèdits en el curs 2007-2008. L’acompliment d’aquest requisit serà
comprovat quan finalitzi el període de matriculació establert en el calendari academicoadministratiu del curs
2007-2008.
− Estudiants de doctorat:
5) Matricular-se d’un mínim de 6 crèdits en el curs 2007-2008. L’acompliment d’aquest requisit serà comprovat
a partir del dia 15 d’octubre de 2007. Tindrà validesa als efectes d’aquesta convocatòria un treball de recerca
matriculat al curs 2006-2007 i que no s’hagi superat el 14 de setembre de 2007.
B) De requisits. Els requisits d’un ajut, si escau, estan definits a l’Annex III d’aquesta convocatòria.
C) Coneixement del català i/o castellà. Els / les estudiants que optin a un ajut de col·laboració hauran de
demostrar coneixement de la llengua catalana i/o castellana, o bé durant l’entrevista prèvia, si n’hi ha, o bé
amb una declaració per escrit. Aquest requisit es tindrà en compte especialment en les destinacions en què
s’hagi d’atendre el públic.
Si la pràctica diària posterior a la concessió de l’ajut demostrés que la declaració prèvia de l’estudiant no es
correspon amb la realitat, el / la responsable del servei podrà canviar-li les funcions de col·laboració i, fins i tot,
demanar-ne el trasllat a un altre servei on hagin quedat vacants. En aquest cas, fins que no sigui traslladat al
nou destí, prestarà la col·laboració en el servei assignat prèviament.
Base V: documentació I TERMINI DE PRESENTACIÓ
La documentació que hauran de presentar els / les sol·licitants és la següent:
A) El full de sol·licitud, que trobaran al web http://www.uab.cat/estudiants -Beques d’estudi, degudament
emplenat, on hi faran constar per ordre de prelació un màxim de 5 destinacions ofertes en la convocatòria.
B) Una fotocòpia del DNI, NIE o Passaport del sol·licitant, segons s’escaigui.
C) Una fotocòpia de la pàgina del compte o llibreta en què consti complet el Codi Compte Client en el qual vol
que s’ingressi l’import de l’ajut, on el sol·licitant ha de figurar com a titular o com a beneficiari.
D) El currículum que demostri la seva adequació al requisits de l’ajut que sol·licita, si escau (vegeu Annex III).
E) Els alumnes de doctorat o de màster oficial que no tinguin expedient obert a la UAB, hauran d’aportar el
seu expedient acadèmic de la universitat d’origen. En el cas dels alumnes que hagin cursat estudis en
universitats estrangeres, caldrà que aportin la taula d’equivalencies de qualificació. Si no fos així, es
valorarà el seu expedient amb 5,5 punts.
F) La documentació econòmica, en cas que li sigui reclamada per l’Àrea d’Afers Acadèmics (vegeu Annex V).

5

En cas que es convoquin ampliacions de la convocatòria a partir del mes de setembre de 2007 els i les estudiants hagin accedit a la UAB
provinents d’altres universitats, ja sigui per la via d’accés a estudis de segon cicle, de trasllat d’expedient o de convalidació d’estudis estrangers
no es tindrà en compte aquest requisit.
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La documentació s’haurà de presentar a la Gestió Acadèmica del centre del / de la sol·licitant o per correu
certificat a:
Universitat Autònoma de Barcelona
Àrea d’Afers Acadèmics
Edifici de Rectorat
Campus Universitari
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
El termini de presentació serà del 19 al 30 de març de 2007.
BASE VI: PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
Els ajuts s’adjudicaran als candidats d’acord amb el següent procediment:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.

S’exclouran les sol·licituds que no compleixin els requisits d’aquesta convocatòria.
Els candidats que optin a la renovació de l’ajut concedit el curs 2006-2007, tindran preferència en
l’assignació, sempre que compleixin els requisits acadèmics i després que la cap de l’Àrea d’Afers
Acadèmics hagi contrastat els informes esmentats en el punt 4 de la Base II.
Es baremaran els expedients acadèmics dels candidats d’acord amb l’Annex IV.
Es valorarà com a APTE o NO APTE el currículum dels candidats que opten a destinacions amb requisits
específics. El dia 30 d’abril de 2007 es publicarà al web de la UAB la llista de candidats amb el currículum
avaluat com a APTE, juntament amb el dia, hora, lloc de realització de l’entrevista, si escau, la qual
s’avaluarà APTE o NO APTE. Els candidats NO APTES no podran accedir als ajuts amb requisits específics i
entrevista.
Una vegada fetes totes les avaluacions, s’ordenaran els candidats de major a menor qualificació segons la
baremació acadèmica aplicada en el punt 2 del procediment. En cas d’empat es donarà preferència al
candidat amb menor renda per càpita (vegeu Annex V).
En primer lloc s’assignaran les destinacions dels candidats que renovin l’ajut consignat com a primera
preferència a la sol·licitud.
Per als candidats restants, i començant pel candidat amb millor qualificació, s’assigna a cada persona la
destinació vacant, d’acord amb el seu ordre de prelació expressat en la sol·licitud.
Si en arribar el torn d’algun candidat, ja estan atorgades totes les destinacions que sol·licita, es passarà al
següent candidat.
Si, en acabar les assignacions de tots els candidats, queden destinacions desertes, s’obrirà una
convocatòria especial on es podran sol·licitar fins a 5 de les destinacions vacants per ordre de prelació, la
qual seguirà el mateix procediment d’assignació descrit. Els candidats que ja hagin estat assignats no s’hi
podran presentar.
El procediment d’assignació de destinacions de la convocatòria especial és el mateix que el de la
convocatòria ordinària.
1. En cas que durant el curs es produeixin renúncies, s’assignarà la destinació d’acord amb la llista d’espera
de candidats resultant de l’última convocatòria en la qual s’ha ofert la destinació. No es tindran en compte
els candidats ja assignats. La renúncia a acceptar aquesta assignació tindrà tots els efectes establerts al
punt 3 de la Base III de la present convocatòria.
2. En cas d’esgotar la llista de candidats no assignats per prelació d’una mateixa destinació es podrà revisar
aquesta mateixa llista de reserva de les destinacions que tinguin el mateix horari i/o requisits per tal de
cobrir aquestes vacants.
1. S’entendrà que les persones assignades que no es presentin el dia fixat sense cap justificació renuncien
tàcitament a gaudir de l’ajut amb tots els efectes establerts al punt 3 de la Base III de la present
convocatòria, i la seva destinació serà adjudicada al primer sol·licitant de la llista d’espera.
2. La proposta li serà comunicada a la nova persona assignada mitjançant el seu correu electrònic
institucional, i n’haurà de donar resposta a l’Àrea d’Afers Acadèmics en un termini màxim de 24 hores. De
no donar resposta en aquest termini, s’entendrà que la persona assignada renuncia tàcitament a gaudir de
l’ajut. Tant la renúncia expressa com la tàcita a aquesta assignació tenen tots els efectes establerts al punt
3 de la Base III de la present convocatòria.
3. En el cas que la nova persona assignada renuncïi tàcita o expressament a aquesta assignació, la seva
destinació serà adjudicada al següent sol·licitant de la llista d’espera i se seguirà el procediment establert
als punts 12.2 i 12.3 fins que es cobreixi la vacant.
En cas que una destinació quedi vacant, la Comissió d’Afers d’Estudiants faculta la cap de l’Àrea d’Afers
Acadèmics per obrir terminis extraordinaris de sol·licitud durant el curs, amb les mateixes condicions
d’aquesta convocatòria.
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Base VII: Resolució
La resolució provisional de la convocatòria es farà pública el 22 de maig de 2007 a les Gestions Acadèmiques
dels Centres i al Web de la UAB. S’hi faran constar les condicions que hauran de complir els adjudicataris per tal
de gaudir de l’ajut.
Es considerarà definitiva l’esmentada resolució una vegada s’hagi comprovat que els candidats compleixen tots
els requisits acadèmics necessaris (Base II, paràgraf A, punts 3 i 4) i en el cas d’alumnes que optin a la
renovació de l’ajut, es tindrà en compte l’informe respecte de la col·laboració del curs anterior.
Les persones assignades hauran de presentar-se el dia i hora d’inici de la col·laboració al servei assignat.
Les comunicacions amb els adjudicataris dels ajuts es farà únicament mitjançant l’adreça de correu electrònic
institucional.
La Comissió d’Afers d’Estudiants delega la seva potestat de resolució en la cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics.
Base VIII: Incompatibilitats
1.

Els ajuts de col·laboració de la UAB són incompatibles amb qualsevol contracte signat amb la UAB per
desenvolupar tasques acadèmiques, de recerca i / o d’administració i serveis.

2.

Els ajuts de col·laboració amb la UAB són incompatibles amb qualsevol altra beca o ajut econòmic, excepte
les Beques del règim general / mobilitat del MEC / AGAUR, les Beques d’UAB Idiomes, els Ajuts per a
col·laborar en les enquestes per a l’avaluació del professorat, i qualsevol altra convocatòria aprovada per la
Comissió d’Afers d’Estudiants o, per delegació, pel vicerector d’Estudiants i de Cultura, on s’estableixi
aquesta condició.

3.

Els ajuts codi 43 (Saló de l’Ensenyament i Jornada de Portes Obertes) i codi 44 (Activitats promocionals)
són incompatibles entre sí i amb els ajuts codi 41 i 42, (Àrea de comunicació) i codi 45 i 46 , (Punt
d’informació), però són compatibles amb la resta de destinacions de la present convocatòria.

4.

En cas de concessió d’una altra beca o ajut incompatible, la persona interessada haurà d’optar per una de
les dues.
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Annex II: DESCRIPCIÓ DE TASQUES SEGONS LES DESTINACIONS
A continuació es relacionen les tasques més habituals que haurà de desenvolupar el beneficiari / la beneficiària
de l’ajut segons el lloc assignat.
Codis 1 a 40: Biblioteques
Col·locació i ordenació de documents consultats.
Col·laboració en les diverses activitats d’atenció als usuaris (préstec, atenció sala, suport a l’ús
d’aparells audiovisuals).
Cerca i lliurament de documents d’accés restringit.
Securització, segellat, folrat i teixinat de documents.
Revisió de donatius i identificació de fons duplicats.
Preparació de carpetes de revistes i diaris per enquadernar i arxivar.
Registre d’exemplars de diaris.
Suport préstec interbibliotecari, intercanvi de documents i processament tècnic.
Col·laboració en les tasques d’obtenció de documents (buidats de bibliografies, préstec
interbibliotecari).
Col·laboració en l’organització d’exposicions.
Col·laboració i suport en el desenvolupament de la biblioteca digital (dipòsits digitals, control d'enllaços
de revistes electròniques).
Col·laboració en tasques relacionades amb eines de difusió de la informació (p.ex. creació i
manteniment de pàgines web, col·laboració en la creació de guies de recursos digitals i de bibliografies,
butlletins de novetats).
Col·laboració en la introducció de dades en diferents bases de dades.
Codis 41 i 42: Àrea de Comunicació i Promoció
Suport en la difusió, inscripció i realització de les activitats de promoció.
Redacció i compaginació dels continguts de la revista digital e-autònoma.
Codi 43: Àrea de Comunicació i Promoció. Saló de l’Ensenyament i Portes Obertes
Suport logístic a les activitats de Jornades de Portes Obertes, Saló de l’Ensenyament, Dia de la
Família i altres jornades.
Informació i orientació als futurs estudiants que assisteixen a activitats de promoció de la UAB.
Codi 44: Àrea de Comunicació i Promoció. Activitats Promocionals
Suport logístic a les activitats de promoció sobretot a les “Visites al Campus”.
Informació i orientació als futurs estudiants que assisteixen a activitats de promoció de la UAB.
Codis 45 i 46: Àrea de Comunicació i Promoció. Punt d’informació
Atenció a les consultes del Punt d’Informació (telèfon, correu electrònic, personals).
Suport a les tasques administratives.
Codis 47 i 48: Punt de Serveis de l’Edifici d’Estudiants
Informació i atenció dels usuaris dels serveis del Vr. d’Estudiants i de Cultura.
Gestió de les ofertes de borsa d’habitatge.
Tramitació de sol·licituds del Programa “Viure i Conviure”.
Difusió de les activitats de Cultura –en – Viu.
Recepció de documents.
Actualització dels expositors.
Gestió de les inscripcions a cursos i tallers organitzats pel Vr. d’Estudiants i Cultura.
Codi 49: Unitat d’Assessorament Psicopegagògic (UAP). Atenció estudiants amb dificultats
Seguiment setmanal / quinzenal de casos individuals o per grups.
Organització, coordinació i realització de cursos de suport.
Suport a grups de treball sobre temàtiques vinculades a l’aprenentatge universitari.
Realització d’entrevistes, seguiment i avaluació del Programa d’Assessors d’Estudiants (PAE).
Formació específica als assessors del PAE.
Codi 50: Unitat d’Assessorament Psicopegagògic (UAP). Anàlisi i cerca de dades
Cerca de dades en diferents temàtiques vinculades a l’aprenentatge universitari.
Elaboració d’enquestes, recull d’informació i anàlisi quantitatiu i qualitatiu de dades.
Confecció de material per als serveis de la UAP.
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Establiment i participació en xarxes estatals i internacionals de serveis d’atenció psicopedagògica
d’estudiants.
Organització, coordinació i realització de cursos de suport.

Codi 51: Unitat d’Assessorament Psicopegagògic (UAP). Programa d’Assessors d’Estudiants
Suport a la gestió tècnica i administrativa del PAE (actualització de dades, fòrum, etc.)
Suport a les activitats de La Xarxa (Festa Major, Acollida estudiants, etc.)
Suport en la coordinació d’activitats dels programa (sortides, visites, etc.).
Col·laboració en les reunions quinzenals de formació dels assessors.
Suport informatiu als estudiants assessors.
Suport en l’avaluació dels estudiants assessors.
Codi 52: Programa d’Acollida a les persones estrangeres
Atenció als estudiants d’intercanvi.
Disseny i gestió d’activitats d’acollida.
Creació de xarxes d’estudiants de la UAB i estudiants d’intercanvi.
Dinamització de les activitats organitzades.
Codi 53: Gestió de la pàgina web de La Xarxa d’Estudiants
Programació d’aplicacions web dinàmiques de la pàgina http://laxarxa.uab.cat
Edició i manteniment de l’espai web de La Xarxa.
Assessorament tècnic informàtic sobre productes i tecnologia.
Codi 54: Programa de Dinamitzadors de Centres
Suport als estudiants i col·lectius de centres pel que fa al desenvolupament de la participació
universitària o associativa.
Suport a la difusió de les activitats dels estudiants i col·lectius del centre.
Suport i difusió al centre dels programes de La Xarxa d’Estudiants de la UAB.
Codi 55: Intercanvi
Informació a l’estudiant estranger nouvingut i a l’estudiant de la UAB que sol·licita marxar.
Col·laboració en projectes de mobilitat.
Recepció de documents.
Suport a les tasques administratives de les gestions acadèmiques i de l’Àrea de relacions
Internacionals.
Codi 56: Programa Campus ÍTACA
Col·laboració en l’organització i avaluació de les activitats del Campus ÍTACA
Realització, buidatge i transcripció d’entrevistes i d’instruments d’avaluació.
Tractament informàtic de dades.
Col·laboració en les tasques de seguiment de l’alumnat de secundària que participa al Campus
ÍTACA.
Tasques relacionades amb la coordinació amb els centres de secundària.
Codi 57: Associació de Discapacitats de la UAB
Tasques administratives (preparació de reunions, presa d’actes, comunicació amb organismes i
col·lectius).
Elaboració d’informes d’avaluació.
Tràmit de subvencions públiques i privades.
Codi 58: IDES
Cerca i adaptació de materials per a la innovació docent del professorat.
Cerca de materials per a l’aprenentatge dirigit als alumnes.
Tasques de logística en la planificació de la formació del professorat.
Treball amb l’equip en les tasques pròpies d’assessorament del campus.
Codi 59: Institut de Musicologia “Ricard Matas”
Inventari i catalogació dels fons manuscrits, especialment fons epistolars.
Col·laboració en la redacció d’obres col·lectives de l’Institut.
Codi 60: Servei d’Activitat Física
Dinamització dels estudiants dels centres i del PDI i PAS.
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Actualitzazió de la informació de les competicions universitàries.
Suport en l’organització dels campionats organitzats o participats per la UAB.

Codis 61 a 63: Treball Campus
Tasques de suport en:
Atenció i orientació als usuaris.
Descripció de perfils curriculars.
Descripció d’ofertes de treball.
Processos de selecció de candidats per a llocs de treball.
Formalització de programes de cooperació educativa.
Informació sobre programes europeus de pràctiques.
Informatització de dades.
Codi 64: Aula de Tractament de Textos. Facultat de Ciències de la Comunicació
Atenció telefònica i directa dels usuaris.
Manteniment del punt de servei obert.
Resolució de dubtes de connexió a la xarxa.
Impressió per a la docència i estadística de les impressions.
Enriquiment del servei des d’un punt de vista extern.
Codi 65: Escola de Postgrau
Gestió de l’arxiu dels expedients dels estudiants de doctorat.
Revisió i classificació de documentació.
Manteniment de les bases de dades.
Codi 66: Àrea d’Investigació + Desenvolupament
Suport al personal de l‘àrea en relació a l’arxiu, correspondència, ordenació d’expedients i,
puntualment, introducció de dades en alguns aplicatius.
Codi 67: Préstec d’instruments d’avaluació psicològica. Facultat Psicologia
Preparació del material per a les classes de pràctiques (tests).
Préstec, recollida i conservació de tests d’avaluació psicològica.
Assessorament en la correcció mecànica d’algunes proves d’avaluació.
Codi 68: Servei de Mitjans Audiovisuals . Facultat de Ciències de l’Educació
Còpia de cintes.
Conversió de vídeo i àudio analògics a digitals.
Gravació de programes de TV i de so.
Actualització de bases de dades.
Enregistrament i edició (primer nivell) de vídeo.
Atenció als usuaris del servei.
Codi 69: Fundació Autònoma Solidària
Atenció telefònica informativa.
Recepció d’usuaris i voluntaris.
Gestió de les inscripcions i informació de les activitats.
Manteniment i actualització de la base de dades.
Codi 70: Àrea d’Afers Acadèmics
Registre i arxiu de convenis.
Registre de documentació i posterior arxiu físic.
Tasques complementàries amb ús a nivell bàsic d’eines informàtiques.
Altres tasques bàsiques.
Codi 71: Institut de Ciències de l’Educació. Programa ARGÓ
Atenció i seguiment dels estudiants de secundària que fan estades de pràctiques al campus i als que
reben assessorament per als treballs de recerca, i als professors tutors.
Realització, buidatge i transcripció d’entrevistes i d’instruments d’avaluació.
Tractament informàtic de dades.
Col·laboració en la construcció del banc de recursos i en les tasques de difusió.
Suport en les tasques d’avaluació del tribunal dels premis Argó.
Actualització de la web del Programa.
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Annex III: REQUISITS de les DESTINACIONS
Codis 1 a 8 i 37: Biblioteca d’Humanitats i Cartoteca General
Estudiants de les facultats de Filosofia i Lletres, Psicologia, Traducció i interpretació, i Ciències de
l’Educació o bé renovadors del curs 2006-2007.
Codis 9 a 21 i 38: Biblioteca de Ciències Socials, Hemeroteca General i UTP
Estudiants de les facultats de Ciències Econòmiques i Empresarials, , Dret, Ciències Polítiques i
Sociologia, Ciències de la Comunicació, i Escola Universitària d’Estudis Empresarials de Sabadell, o
bé renovadors del curs 2006-2007.
Codis 22 a 24 i 39: Biblioteca de les Escoles Universitàries Sabadell
Estudiants de de les facultats de Ciències Econòmiques i Empresarials, Ciències Polítiques i
Sociologia, Dret, Ciències de la Comunicació, Medicina, Ciències, Biociències, Veterinària, Escola
Tècnica Superior d’Enginyeria, EU d’Informàtica i EU d’Estudis Empresarials de Sabadell, o bé
renovadors del curs 2006-2007.
Codis 25 a 36 i 40: Biblioteques de Ciències i d’Enginyeries, de Medicina i de Veterinària
Estudiants de les facultats de Medicina, Veterinària, Ciències, Biociències, Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria i Escola Universitària d’Informàtica de Sabadell, o bé renovadors del curs 2006-2007.
Codis 41 i 42: Àrea de Comunicació i Promoció
Coneixement general ampli de la UAB.
Experiència en atenció al públic.
Coneixements en gestió de bases de dades (Access), full de càlcul (Excel), Powerpoint i Internet.
Empatia per connectar amb persones de tots els àmbits socials i culturals.
Codis 43 i 44: Àrea de Comunicació i Promoció. Saló Ensenyament - Activitats Promocionals
- Estudiants de les diferents facultats i escoles universitàries de la UAB que demostrin:
Coneixement general ampli de la UAB.
Experiència en atenció al públic.
Empatia per connectar amb persones de tots els àmbits socials i culturals.
Codi 45 i 46: Àrea de Comunicació i Promoció. Punt d’informació
Coneixement general ampli de la UAB sobretot pel que fa a aspectes acadèmics i de serveis a la
comunitat universitària.
Experiència en atenció al públic.
Coneixements en gestió de bases de dades (Access), full de càlcul (Excel), Powerpoint i Internet.
Empatia per connectar amb persones de tots els àmbits socials i culturals.
Bona informació per a la cerca en els camps de la informació universitària.
Codis 47 i 48: Punt de Serveis de l’Edifici d’Estudiants
Coneixement del món de l'associacionisme juvenil i / o dels grups culturals.
Coneixement d’eines informàtiques (processadors de textos, fulls de càlcul, html i bases de dades).
Coneixement dels programes de La Xarxa d’Estudiants i de Cultura en Viu.
Empatia per connectar amb persones de tots els àmbits socials i culturals.
Codi 49: Unitat d’Assessorament Psicopedagògic (UAP). Atenció estudiants amb dificultats
Llicenciats en psicologia, pedagogia, psicopedagogia.
Coneixement de metodologies terapèutiques en l’àmbit universitari i de tècniques i estratègies
d’aprenentatge.
Codi 50: Unitat d’Assessorament Psicopedagògic (UAP). Anàlisi i cerca de dades
Estudiants de les titulacions de psicologia, pedagogia, psicopedagogia o sociologia.
Coneixement d’eines per sistematitzar, organitzar i analitzar la informació.
Codi 51: Unitat d’Assessorament Psicopedagògic (UAP). Programa d’Assessors d’Estudiants
Estudiants de les titulacions de psicologia, educació, pedagogia, psicopedagogia o sociologia.
Codi 52: Programa d’Acollida a les persones estrangeres
Coneixement avançat de llegua anglesa i mitjà d’una segona llengua estrangera.
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Coneixement d’eines informàtiques (processadors de textos, fulls de càlcul, html i bases de dades).
Coneixement general ampli de la UAB.
Empatia per connectar amb persones de tots els àmbits socials i culturals.

Codi 53: Gestió de la pàgina web de La Xarxa d’Estudiants
Experiència en activitats de dinamització d’associacions estudiantils.
Coneixements avançats de llenguatges de programació web.
Coneixement de bases de dades.
Experiència en treball en equip.
Empatia per connectar amb persones de tots els àmbits socials i culturals.
Codi 54: Programa de dinamitzadors de centre
Estudiant del centre en què es desenvoluparà la col·laboració.
Experiència en dinamització de l'associacionisme juvenil.
Coneixement de l’estructura participativa dels estudiants de la UAB.
Empatia per connectar amb persones de tots els àmbits socials i culturals.
Codi 55: Intercanvi
Coneixement avançat de llengua anglesa, que serà acreditat en el decurs d’una entrevista
personal.
Coneixement general dels serveis de la UAB per als estudiants estrangers.
Codi 56: Programa Campus ÍTACA
Fluïdesa en català oral i escrit.
Coneixement d’eines informàtiques.
Coneixement general ampli del sistema educatiu del país i del projecte Campus ÍTACA
Es valoraran els coneixements d’anglès oral i escrit.
Es valorarà l’experiència amb adolescents.
Es valorarà la possessió del Certificat d’Aptitud Pedagògica
Codi 57: Associació de Discapacitats de la UAB
Estudiants de psicologia o ciències de l’educació.
Experiència en el tracte amb persones i en el món associatiu juvenil.
Coneixement d’eines informàtiques.
Codi 58: IDES
Es valoraran els estudis de Pedagogia, Psicologia, Psicopedagogia o Sociologia.
Fluïdesa en català escrit.
Coneixements bàsics d’anglès oral i escrit, que s’acreditaran mitjançant la documentació
corresponent (certificats, diplomes, etc..).
Codi 59: Institut de Musicologia “Ricard Matas”
Estudis de Documentació i/o Història i Ciències de la Música.
Codi 60: Servei d’Activitat Física
Afició i pràctica de l’esport.
Coneixenement del món de l'associacionisme juvenil i / o dels grups esportius.
Experiència en organització i gestió d’activitats culturals o esportives.
Coneixement d’eines informàtiques (Microsoft office, internet).
Capacitat per potenciar noves activitats.
Tots els requisits descrits podran ser avaluats amb una entrevista, si es considera oportú.
ANNEX IV: baremació acadèmica
La nota mitjana de l’expedient dels sol·licitants s’obtindrà de la baremació de l’expedient acadèmic quan es
tanquin les actes corresponents a la convocatòria de febrer del curs 2006-2007. En cas que, de manera
excepcional i en aplicació de la Base I, es convoqui una ampliació posterior es tindrà en compte l’expedient
actualitzat de l’estudiant.
Per als sol·licitants que iniciïn estudis de doctorat o de màster oficial, es baremarà l’expedient acadèmic dels
estudis de llicenciatura. Per a la resta d’estudiants de doctorat, es baremarà únicament l’expedient acadèmic
dels estudis de doctorat.
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L’expedient dels alumnes que hagin cursat estudis en universitats estrangeres es valorarà amb 5,5 si no
aporten la taula d’equivalències de qualificació
El barem que s’aplicarà per fer les mitjanes serà el següent:
Matrícula d’honor

10 punts

Excel·lent

9 punts

Notable

7,5 punts

Aprovat

5,5 punts

Suspès

2,5 punts

No presentat

2,5 punts

Assignatura convalidada

5,5 punts

Assignatura anul·lada

2,5 punts

La puntuació que resulti d’aplicar la taula d’equivalències anterior a cadascuna de les assignatures es ponderarà
en funció del nombre de crèdits que la integrin.
V = (SumaPxNCa) / NCt
V = Valor resultant de la ponderació de la nota obtinguda en cada assignatura
P = Puntuació de cada assignatura d’acord amb la taula d’equivalències
Nca= Nombre de crèdits que integren l’assignatura.
Nct = Nombre de crèdits cursats en total.
ANNEX V: DOCUMENTACIÓ I Baremació econòmica
Documentació
En cas que el nombre de sol·licitants superi el nombre d’ajuts ofertats, i/o es produeixi una situació d’empat en
la nota mitjana amb què es determinarà la prelació, es sol·licitarà als candidats afectats la documentació
econòmica següent, d’acord amb la seva situació familiar:
a) Si a la unitat de convivència s’ha presentat declaració de renda:
- Fotocòpia de les declaracions de renda de tots els membres computables de l’any 2005 de la unitat,
completes i segellades, incloent-hi la carta de pagament o devolució.
b) Si a la unitat de convivència s’ha presentat sol·licitud de devolució a Hisenda (model 104):
- Fotocòpia de la(les) sol·licitud(s) de devolució.
c) Si algun membre de la unitat de convivència no està obligat a fer la declaració de la renda:
- Certificació de les dades de què disposa l’Agència Tributària dels membres computables que hagin
obtingut ingressos durant l’any 2005 i no hagin presentat declaració.
- Certificat d’havers i retencions de l’empresa(es) o organisme(s) pagador(s) de les mateixes persones.
- Certificats de la Seguretat Social de totes les pensions (invalidesa, jubilació, orfandat, viduïtat , etc.) de
les mateixes persones.
- Certificat OTG/INEM dels ingressos rebuts per desocupació de les mateixes persones.
- Fotocòpia conveni regulador (separacions/divorcis) de les mateixes persones.
d) Observacions:
- S’han de justificar tots els ingressos obtinguts per qualsevol concepte de tots els membres computables
de la unitat familiar durant l’any 2005.
- Es consideren membres computables el pare, la mare, el/la sol·licitant, el/les germans/es menors de 25
anys que convisquin al domicili familiar i els més grans si són disminuïts físics, psíquics i sensorials, com
també els ascendents del pares (avis) que justifiquin residir al mateix domicili com també els nous
conjugues, si és el cas, o la persona unida per anàloga relació.
- Per tal d’efectuar les deduccions corresponents, s’ha de justificar la condició dels membres computables
que siguin disminuïts físics, psíquics o sensorials amb la certificació que expedeix la Generalitat de
Catalunya.
- No es consideraran emancipats/des els/les sol·licitants que visquin amb el pares o no justifiquin
fefaentment aquesta emancipació.
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Baremació
En casos d’empat, s’establirà un ordre de prelació de menor a major quantitat de renda per càpita. La renda
per càpita s’obtindrà de dividir la renda familiar pel nombre de membres computables.
La renda familiar disponible s’obtindrà per l’agregació de les rendes de cada un dels membres computables de
la família que hagi obtingut ingressos de qualsevol naturalesa, durant l’any 2005, aplicant la deducció de l’IRPF
i la Seguretat Social.
Per al càlcul de la renda familiar són membres computables de la família el pare, la mare, el/la sol·licitant,
el/les germans/es menors de 25 anys que convisquin al domicili familiar i els més grans si són disminuïts físics,
psíquics i sensorials, com també els ascendents del pares que justifiquin residir al mateix domicili a 31 de
desembre de 2005.
En el cas de sol·licitants que constitueixen unitats familiars independents, també es consideraran membres
computables el cònjuge o, en el seu cas, la persona unida per anàloga relació, així com els fills d’aquesta unió.
En cas de divorci, separació legal o de fet dels pares no es considerarà membre computable el pare o la mare si
no viu amb el sol·licitant de l’ajut, sense perjudici que a la renda familiar s’inclogui la seva contribució
econòmica.
Tindrà la consideració de membre computable, en el seu cas, el nou cònjuge o persona unida per anàloga
relació i les seves rendes i patrimoni s’inclouran en el còmput de la renda i patrimoni familiars.
En els casos que el sol·licitant al·legui la independència familiar i econòmica, sigui quin sigui el seu estat civil,
haurà d’acreditar fefaentment aquesta circumstància i el seu domicili i, demostrar la titularitat o el lloguer
d’aquest i els mitjans econòmics de que disposi. De no justificar-ho, la sol·licitud serà objecte de denegació.
Trobada la renda familiar disponible se’n podran deduir:
- Mil quatre-cents cinquanta euros (1.450 €) per germà o fill del sol·licitant o el mateix sol·licitant que
sofreixi una discapacitat legalment qualificada, de grau igual o superior al 33%, sempre que se’n derivi una
impossibilitat d’obtenir ingressos de tipus laboral.
- Dos mil dos-cents cinquanta-cinc euros (2.255 €) quan la discapacitat sigui de grau igual o superior al
65%.
Acord 2/2007, de 6 de març, pel qual s’aprova la convocatòria de beques per a fer estudis a UAB Idiomes
Campus, que tot seguit es transcriu:
Beques per a estudis a UAB IDIOMES CAMPUS – Curs 2007-2008
BASE I: DESCRIPCIÓ DE LES BEQUES
La Comissió d'Afers d’Estudiants de la UAB convoca 90 beques per als estudiants de la UAB de primer i segon
cicles, de màster oficial i de doctorat, per fer estudis a UAB Idiomes Campus durant el període acadèmic 20072008.
Es reserven 10 beques perquè s’adjudiquin entre els estudiants de nou accés per preinscripció a la UAB que ho
sol·licitin i que hagin formalitzat la inscripció en qualsevol dels cursos que ofereixen UAB Idiomes Campus,
durant el curs 2007-2008.
BASE II: BORSA DE LES BEQUES
Les beques consisteixen en la reducció del 50% de l'import dels preus de matrícula dels cursos d'UAB Idiomes
Campus, per als cursos que s’inicien tant a l’octubre com al febrer.
BASE III: REQUISITS
Estar matriculat durant el curs 2007-2008 a qualsevol centre propi de la UAB en estudis homologats de primer
cicle, segon cicle, màster oficial o doctorat.
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BASE IV: CONDICIONS DE LA BECA
UAB Idiomes Campus entendrà que els estudiants beneficiaris de beca s’inscriuran als cursos que s’inicien al
mes d’octubre. En cas de tenir la intenció de gaudir de la beca per als cursos que s’inicien al mes de febrer,
caldrà que ho indiquin expressament a la secretaria del centre.
-

-

-

S’exigirà als beneficiaris de beca la presentació a la convocatòria de l’examen final i la superació del
curs en un termini no superior a dues convocatòries corresponents a anys acadèmics consecutius.
S’entendrà que els alumnes que no acompleixin aquests requisits no podran sol·licitar cap altra beca a
UAB Idiomes Campus.
En cas d’haver gaudit d’una beca d'UAB Idiomes Campus durant el període 2006-2007, caldrà haver-se
presentat a l’examen final de d’idioma cursat.
En cas que un estudiant beneficiari de beca hi renunciï, ho haurà de comunicar per escrit a la secretaria
d'UAB Idiomes Campus abans del 3 d’octubre de 2007 (convocatòria de la matrícula de setembre), per
tal de poder oferir la beca a la persona que figuri, segons prelació, a la llista d’espera. Per a la
convocatòria de la matrícula de febrer, la comunicació s’ha de fer abans del 11 de febrer de 2008.
L’estudiant beneficiari de beca que no es matriculi per raons no imputables a UAB Idiomes Campus i no
renunciï expressament a la beca, no la podrà sol·licitar de nou.
En cas que un estudiant beneficiari de beca anul·li la matrícula a la UAB, haurà de fer efectiu a UAB
Idiomes Campus l'import de la beca concedit.

BASE V: DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
Caldrà adjuntar a la sol·licitud la següent documentació, segons la situació familiar del sol·licitant:
Si la família ha presentat declaració de renda:
– Fotocòpia de totes les declaracions de renda de l’any 2005 de la unitat familiar, completes i segellades,
incloent-hi la carta de pagament o devolució.
Si la família ha presentat sol·licitud de devolució a Hisenda (model 104):
– Fotocòpia de/ls Annex II de la unitat familiar.
Si la família no està obligada a fer la declaració de la renda:
– Certificació de les dades de què disposa l'Agència Tributària, de tots els membres computables que
hagin obtingut ingressos durant l’any 2005, o
– Certificat d’havers i retencions de l’empresa/es o organisme/s pagador/s, o
– Certificats de la Seguretat Social de totes les pensions (invalidesa, jubilació, orfandat, viduïtat , etc.), o
– Certificat OTG/INEM dels ingressos rebuts per desocupació, o
– Fotocòpia conveni regulador (separacions/divorcis).
S’han de justificar tots els ingressos, per qualsevol concepte, de tots els membres computables de la unitat
familiar, obtinguts durant l’any 2006.
Es consideren membres computables el pare, la mare, el/la sol·licitant, el/les germans/es menors de 25
anys que convisquin al domicili familiar i els més grans si són disminuïts físics, psíquics i sensorials, els
ascendents del pares (avis) que justifiquin residir al mateix domicili com també els nous cònjuges, si és el
cas, o la persona unida per anàloga relació.
Per tal d’efectuar les deduccions corresponents, s’ha de justificar amb la certificació que expedeix la
Generalitat de Catalunya, la condició de membres computables que siguin disminuïts físics, psíquics i
sensorials.
No es consideraran emancipats/des els/les sol·licitants que visquin amb el pares o no justifiquin
fefaentment aquesta situació.
L’ocultació o falsejament de dades econòmiques de la unitat familiar serà motiu de denegació de la beca o
donarà lloc a la revocació de la beca.
A més, quan el beneficiari d’una beca formalitzi la matrícula d’un curs d’idiomes, haurà de presentar a la
secretaria d'UAB Idiomes Campus
1.
2.

Una fotocòpia del full de matrícula del període 2007-2008 a la UAB
L’abonaré o justificant bancari conforme ha fet efectiu l'import dels preus públics acadèmics.
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BASE VI: PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD
Els estudiants que vulguin demanar l’ajut hauran de recollir la sol·licitud a la secretaria d'UAB Idiomes, o bé
editar-la des del Web: http://www.uab.cat/estudiants -Beques d’estudi-, i presentar-la a la Gestió
Acadèmica del seu centre o al Registre General-Edifici del Rectorat, en els terminis següents:
-

Estudiants ja matriculats a la UAB en el curs 2006-2007: del 11 al 22 de juny de 2007.
Estudiants de nou accés per preinscripció matriculats a la UAB per primera vegada el curs 2007-2008:
del 7 al 15 de gener de 2008.

BASE VII: ADJUDICACIÓ DE LES BEQUES
Les beques s’adjudicaran seguint l’ordre de prelació que s’obtindrà de l’aplicació del procediment següent:
S’establirà un ordre de prelació de menor a major quantitat de renda per càpita.
La renda per càpita s’obtindrà de dividir la renda familiar pel nombre de membres computables.
La renda familiar disponible s’obtindrà per l’agregació de les rendes de cada un dels membres computables
de la família que hagi obtingut ingressos de qualsevol naturalesa, durant l’any 2006, aplicant-hi la deducció
de l’IRPF i de la Seguretat Social.
Per al càlcul de la renda familiar es consideren membres computables de la família el pare, la mare, el/la
sol·licitant, el/les germans/es menors de 25 anys que convisquin al domicili familiar i els més grans si són
disminuïts físics, psíquics i sensorials, com també els ascendents del pares (avis) que justifiquin residir al
mateix domicili a 31 de desembre de 2006.
En el cas de sol·licitants que constitueixen unitats familiars independents, també es consideraran membres
computables el cònjuge o, en el seu cas, la persona unida per anàloga relació, així com els fills d’aquesta
unió.
En cas de divorci, separació legal o de fet dels pares no es considerarà membre computable el pare o la
mare si no viu amb el sol·licitant de l’ajut, sense perjudici que a la renda familiar s’inclogui la seva
contribució econòmica.
Tindrà la consideració de membre computable, en el seu cas, el nou cònjuge o persona unida per anàloga
relació i les seves rendes i patrimoni s’inclouran en el còmput de la renda i patrimoni familiars.
En els casos que el sol·licitant al·legui la independència familiar i econòmica, sigui quin sigui el seu estat
civil, haurà d’acreditar fefaentment aquesta circumstància i el seu domicili i, demostrar la titularitat o el
lloguer d’aquest i els mitjans econòmics de que disposi. De no justificar-ho, la sol·licitud serà objecte de
denegació.
Trobada la renda familiar disponible se’n podran deduir:
– Mil quatre-cents cinquanta euros (1.450 €) per germà o fill del sol·licitant o el mateix sol·licitant que
sofreixi una minusvàlua legalment qualificada, de grau igual o superior al 33%, sempre que se’n derivi
una impossibilitat d’obtenir ingressos de tipus laboral.
– Dos mil dos-cents cinquanta-cinc euros (2.255 €) quan la minusvàlua sigui de grau igual o superior al
65%.
En cas que no s’adjudiquin totes les beques reservades per a estudiants de nou accés, aquestes es distribuiran,
per rigorós ordre de prelació, entre els estudiants ja matriculats a la UAB el curs anterior que figurin en la llista
d’espera.
BASE VIII: RESOLUCIÓ
La resolució provisional de la convocatòria per als estudiants ja matriculats durant el curs 2006-2007, es farà
pública el 25 de juliol de 2007.
La resolució de la convocatòria per als estudiants de nou accés a la UAB en el període 2007-2008 es farà
pública el dia 6 de febrer de 2008.
En ambdós casos, la resolució es publicarà al Web: http://www.uab.cat/estudiants -Beques d’estudi- i als
plafons d'UAB Idiomes Campus mitjançant la llista d’ajuts concedits, d’ajuts denegats i la llista d’espera.
Aquesta llista serà de caràcter provisional mentre es comprova el compliment dels requisits acadèmics que
figuren a la Base III.
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 6 de març de 2007
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Acord 3/2007, de 6 de març, pel qual s’aprova la convocatòria de beques per a fer cursos intensius a UAB
Idiomes Campus durant l’estiu de 2007, que tot seguit es transcriu:

Beques per a cursos intensius d’estiu a UAB IDIOMES CAMPUS – Juliol 2007
BASE I: DESCRIPCIÓ DELS AJUTS
UAB Idiomes, per tal de facilitar la formació en llengües estrangeres dels estudiants de la Universitat Autònoma
de Barcelona, convoca 40 beques per a participar en els cursos intensius dels idiomes alemany, anglès,
francès i italià que UAB Idiomes Campus impartirà durant el mes de juliol de 2007.
BASE II: BORSA DE LES BEQUES
La borsa de les beques serà del 50 % de l’import de la matrícula.
BASE III: CONDICIONS DE LA BECA
•
•
•
•
•

Les beques només s’adjudicaran per seguir cursos de juliol, dins l’oferta pública d’UAB Idiomes Campus.
Només es pot optar a cursos de les llengües i dels nivells que s’ofereixen en aquesta convocatòria.
Tanmateix, UAB Idiomes Campus es reserva el dret a anul·lar cursos programats, si no es cobreix un
nombre suficient de matrícules.
Quan l'estudiant becari es matriculi, abonarà l'import total del curs a UAB Idiomes Campus.
L’estudiant haurà d’assistir, com a mínim, al 75% d’hores respecte del total d’hores del curs.
En cas que el beneficiari de la beca no en faci ús i no hi renunciï expressament, no se li atorgarà cap més
ajut per aquest concepte.

BASE IV: REQUISITS
•
•

•

Haver estat matriculat durant el curs 2006-2007, en estudis homologats de primer cicle, segon cicle,
màster o doctorat a qualsevol centre propi de la UAB.
Haver estat matriculat durant el curs 2006-2007 d’un mínim de 40 crèdits en estudis de primer o segon
cicles, d’un mínim de 30 crèdits en estudis de màster, o d’un mínim de 9 crèdits, en estudis de doctorat.
Aquest nombre de crèdits podrà ser inferior en el cas d’alumnes que finalitzin els seus estudis i matriculin
tots els crèdits que els manquin per finalitzar. (Pels alumnes que cursin per segon any el treball de recerca,
les dades acadèmiques seran les del curs 2005-2006)
Els motius argumentats respecte a l'aprofitament real que es pot obtenir del curs per al qual se sol·licita la
beca (ampliació d'estudis a l'estranger, participació en qualsevol dels programes d’intercanvi, etc.).

BASE V: PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD
Els estudiants que vulguin demanar l’ajut hauran de recollir la sol·licitud a la secretaria d’UAB Idiomes Campus,
o bé editar-la des del Web: www.uab.cat/estudiants -Beques d’estudi-, i presentar-la a la Gestió Acadèmica
del seu centre o al Registre General-Edifici del Rectorat, en els terminis següents:
Del 4 al 15 de juny de 2007
S'haurà d'adjuntar una fotocòpia de la pàgina del compte o de la llibreta on consti l’entitat, l’oficina, el dígit de
control i el número on el sol·licitant vol que li ingressin l’import de la beca. En el compte o llibreta hi ha de
figurar el sol·licitant com a titular o beneficiari.
BASE VI: ADJUDICACIÓ DE LES BEQUES
Per a establir l'ordre de prelació entre les sol·licituds que demostrin que compleixen els requisits, es tindrà en
compte:
•
Haver estat matriculat a UAB Idiomes Campus de l’idioma per al qual demana la beca, durant el curs 20062007.
•
La nota mitjana de l’expedient acadèmic (Annex I: Baremació Acadèmica) .
•
Els motius al·legats per a seguir el curs.
Per tal d'establir la prelació, UAB Idiomes Campus certificarà les dades consignades en els primer punt de
l’apartat anterior, abans del dia 22 de juny de 2007.
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La resolució de la convocatòria es farà pública el dia 29 de juny de 2007 al Web: www.uab.cat/estudiants, Beques d’estudi-, i als plafons d’UAB Idiomes Campus.
L'adjudicació d'aquest ajut podrà ser revocada en el cas que es descobreixi que en la sol·licitud hi ha hagut
ocultació o falsejament de dades.
BASE VII: REEMBOSSAMENT DE LES BEQUES
L’import de la beca concedida es reembossarà a l’estudiant becari durant el mes de setembre.
Per a fer el reintegrament de l’import UAB Idiomes Campus certificarà les següents dades:
•
Dades d’inscripció i l’import de la matrícula a UAB Idiomes Campus del curs pel qual ha obtingut
beca.
•
L'assistència de l'estudiant al 75% del total d’hores del curs.
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 6 de març de 2007
Acord 4/2007, de 6 de març, pel qual s’autoritza la cap de l'Àrea d'Afers Acadèmics per a l'elaboració de la
convocatòria d'ajuts econòmics per a col·laborar en les enquestes per a l'avaluació de l'actuació docent del
professorat de la UAB per al curs 2007-2008, així com per realitzar els actes necessaris per al seu
desenvolupament i resolució, amb la posterior ratificació per part de la Comissió d’Afers d’Estudiants.

I.3.3. Comissió d’Investigació
Acord 2/2007, de 6 de març, pel qual s'acorda aprovar la proposta de resolució de la convocatòria I3
d'intensificació, que tot seguit es transcriu:
Convocatòria per a la concessió d'ajuts 2006 a la intensificació de joves investigadors/es
en el marc del Programa I3
Codi Ajut
I3INT2006-01
I3INT2006-02
I3INT2006-03
I3INT2006-04
I3INT2006-05
I3INT2006-06
I3INT2006-08
I3INT2006-07
I3INT2006-09
I3INT2006-10

Camp Científic

Puntuació

Salut
Experimentals
Experimentals
Experimentals
Humanitats
Socials
Experimentals
Experimentals
Experimentals
Experimentals

14
13,5
11,5
10,5
10,5
9,5
9
9
9
8,5

Acord 3/2007, de 6 de març, pel qual s'acorda aprovar la convocatòria d'ajuts per a la concessió d'ajuts a la
millora de la seguretat dels laboratoris de recerca, que tot seguit es transcriu:
Convocatòria per la concessió d’ajuts a la millora de la seguretat al laboratoris
de recerca de la UAB per a l’any 2007
La Universitat Autònoma de Barcelona treu una convocatòria pròpia destinada a la concessió d’ajuts que
permetin millorar les condicions de seguretat als laboratoris de recerca de la Universitat per a l’any 2007.
La quantitat disponible per a aquesta convocatòria és de 120.000€.
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1. Requisits dels sol·licitants
• Podran prendre part en aquesta convocatòria els Departaments, Instituts propis, Serveis S1 i S2, Centres
d’Estudis i de Recerca i grups de la Xarxa IT.
2. Bases de la convocatòria
• La finalitat de la convocatòria és fer unes accions de suport a departaments, instituts propis i serveis que
comportin una millora en la seguretat dels laboratoris de recerca. Tindran prioritat les accions adreçades a
millorar la seguretat de les persones.
• Els ajuts sol·licitats es podran destinar a alguna de les següents finalitats:
• adquisició/reposició d’infrastructura necessària per a la seguretat dels laboratoris de recerca.
• Els equips de protecció individual tenen una convocatòria específica, no són objecte d’aquesta.
• adequació i millora de les instal·lacions existents per tal de minvar el nivell de risc als usuaris dels
laboratoris.
• Es valorarà positivament el cofinançament per part dels sol·licitants.
• Les peticions hauran de ser presentades i signades pel Director del Departament, Institut, Servei, Centre o
grup de la Xarxa IT.
• Cada equip sol.licitat tindrà un cost mínim de 50€.
3. Documentació que cal presentar
• Imprès de sol·licitud del Vicerectorat d'Investigació que es pot aconseguir a l’adreça:
http://www.recerca.uab.es/convocatories/docs/iseg07.xls
• Factures proforma en què es detalli el cost de les accions sol·licitades.
• Compromís de cofinançament, si s’escau, per part del responsable del departament, institut o servei amb la
indicació específica dels recursos de què es disposa per a aquesta finalitat.
• Llistat de comprovació “Millora de la seguretat de laboratoris recerca 2007”:
http://www.recerca.uab.es/convocatories/docs/isepma07.doc
4. Termini i Lloc de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds, per duplicat, es podran presentar fins al 20 d’abril de 2007 als registres autoritzats de la UAB.
5. Resolució
La Comissió d’Investigació resoldrà la convocatòria a partir del moment en què el SEPMA emeti l’informe
referent a les sol·licituds presentades.
Montserrat Pallarès i Barberà
Vicerectora d’Investigació
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 6 de març de 2007
Acord 4/2007, de 6 de març, pel qual s'acorda aprovar la convocatòria d'ajuts a la publicació de revistes
periòdiques de recerca, que tot seguit es transcriu:
Convocatòria d’ajuts a la publicació de revistes periòdiques de recerca de la UAB per a l’any 2007
La Universitat Autònoma de Barcelona treu una convocatòria pròpia destinada al finançament de la Publicació
de Revistes Periòdiques de Recerca per a l’any 2007.
Preàmbul
Les publicacions periòdiques són el principal vehicle per a la difusió dels coneixements que es produeixen com a
resultat de la investigació i per a la comunicació entre investigadors i, a més, són un important mitjà de
formació d’especialistes.
Aquesta convocatòria pretén potenciar aquelles publicacions periòdiques de recerca, que per la seva qualitat i el
prestigi dins el camp siguin mereixedores d’un suport econòmic que els permeti augmentar el nombre d’articles
originals i incrementar-ne la qualitat per tal de poder competir amb èxit en els seus àmbits respectius. També
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vol continuar estimulant aquelles publicacions que es trobin en un procés gradual d’emulació a fi d’aconseguir
aquesta qualitat i prestigi dins el camp.
La quantitat destinada a aquesta convocatòria és de 72.000€.
1. Àmbit d’aplicació
1.1. Per tal que una publicació periòdica de recerca pugui optar a una subvenció haurà de complir, com a
mínim, les condicions següents:
a) Ser editada o coeditada per un departament o institut propi de la UAB.
b) Posseir l’ISSN corresponent.
c) Que el nombre d’articles científics o científicotècnics d’investigadors aliens a la UAB sigui, en els últims 2
anys superior al 40 % d’originals publicats.
d) Disposar d’un comitè de redacció o consell editor.
e) Disposar d’un sistema d’avaluació de la qualitat dels treballs originals mitjançant censors.
f) Disposar de normes de publicació detallades i precises per als autors.
g) Regularitat de la publicació.
h) Que cada article vagi acompanyat d’un resum en anglès.
1.2. Es consideren mèrits rellevants:
a) Que la publicació estigui inclosa en els sistemes d’informació internacionals i tingui difusió internacional.
b) Existència d’un consell editor amb presència majoritària d’ investigadors externs a la UAB.
c) Existència de censors estrangers.
d) Les coedicions amb altres universitats o organismes públics d’investigació.
e) La publicació en format electrònic.
f) Que la publicació es vehiculi per mitjà del Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona.
g) La elevada participació d’investigadors d’altres institucions.
h) Volum d’intercanvi i/o venda de la revista.
1.3. S’exclouen explícitament d’aquesta convocatòria aquelles sol·licituds que no reuneixin els requisits
esmentats, així com aquelles encaminades a la dotació d’equipament (ordinadors, mobiliari, maquinària, etc.),
pagament de personal fix, edició de números extraordinaris i creació de noves publicacions.
1.4. Les publicacions objecte de la present convocatòria han de tendir a l’autofinançament mitjançant quotes
realistes de subscripció, altres ajuts d’institucions o per mitjà d’intercanvi amb altres revistes. En el cas
d’aquelles revistes per a la publicació de les quals es sol·licita per primer cop ajut a la UAB es valoraran molt
especialment els esforços econòmics que es demostri que es realitzen per aconseguir l’autofinançament de la
publicació.
2. Sol·licitants
2.1. Poden presentar sol·licituds els professors amb plena capacitat investigadora adscrits a algun departament
de la UAB i que siguin membres del consell editor de la publicació.
2.2 Les sol·licituds es presentaran per mitjà d’algun departament de la Universitat.
3. Documentació que caldrà presentar
3.1. Imprès de sol·licitud del Vicerectorat d'Investigació que es pot aconseguir a l’adreça:
http://www.recerca.uab.es/convocatories/docs/irev07.doc
3.2. Documents que acreditin els apartats 1.1. i 1.2.
3.3. Relació dels components del comitè assessor, del comitè científic i de les normes de publicació per als
autors.
3.4. Impresos utilitzats per a l’avaluació per part dels censors.
3.5. Informes dels censors en relació amb els articles publicats al darrer número.
3.6. Balanç econòmic provisional de la revista a 31/12/06 i pressupost anual de l’edició corresponent al 2007
(detallat per conceptes).
3.7. Certificacions de l’existència d’intercanvi, si escau.
3.8. Acreditació dels mitjans de difusió en què apareix la publicació (bases de dades o revistes de resums,
nacionals o internacionals, que mencionin la publicació).
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La documentació sol·licitada als apartats 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7 i 3.8 no cal adjuntar-la en el cas d’aquelles
sol·licituds que ja es van presentar a la convocatòria anterior, si és que no introdueix cap canvi.
4. Quantitat de les subvencions
La quantitat de la subvenció sol·licitada no podrà ser superior a als 4.000€ i es destinarà a les despeses
d’impressió o d’edició electrònica un cop s’acrediti que el plec d’originals ha estat presentat per a la seva edició.
5. Termini i Lloc de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds es podran presentar fins al 20 d’abril de 2007 als registres autoritzats de la UAB.
6. Resolució
La Comissió d’Investigació, resoldrà aquesta convocatòria durant el mes de maig de 2007.
Montserrat Pallarès i Barberà
Vicerectora d’Investigació
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 6 de març de 2007

Acord 5/2007, de 6 de març, pel qual s'acorda aprovar la convocatòria d'ajuts per finançament d'estades de
curta durada de professors visitants, que tot seguit es transcriu:
Convocatòria d’ajuts per al finançament d'estades de professors investigadors visitants als
departaments, centres d’estudis i de recerca i instituts propis de la UAB per a l’any 2007

La Universitat Autònoma de Barcelona treu una convocatòria pròpia destinada al finançament d'estades de
professors investigadors visitants als departaments, centres d’estudis i de recerca i instituts propis de la UAB
per a l’any 2007.
La quantitat disponible per a aquesta convocatòria és de 42.000€.
1. Requisits dels sol·licitants
Podran prendre part en aquesta convocatòria els departaments, CERs i Instituts propis de la UAB. Cada
departament, CER, o institut propi podrà presentar, prioritzades, un màxim de dues sol·licituds.
2. Bases de la convocatòria
• Les estades que es finançaran hauran d’haver estat realitzades o s’hauran de realitzar entre l’1 d’abril de
2007 i el 31 de desembre de 2007
• La finalitat de l'estada serà la participació durant un període mínim d’una setmana i màxim de vuit
setmanes en projectes de recerca. Caldrà especificar a quin grup i projecte d'investigació s'incorporaria
el professor investigador visitant.
• L'estada del professor visitant haurà de ser ininterrompuda.
• Els candidats tant poden ser estrangers com espanyols que es trobin en situació de permís temporal de la
seva institució d'origen. Hauran de ser doctors universitaris vinculats de manera permanent i estable a
qualsevol centre d'ensenyament superior i/o d'investigació de fora de Catalunya.
• Es finançarà l'import del viatge (classe turista) i amb un màxim de 300€ per setmana d'estada en
concepte de dietes. Aquesta dotació està subjecta a les retencions d’IRPF corresponents (en el cas que
l’investigador visitant pertany a un dels països amb els quals hi ha signat un conveni internacional i
presenti un certificat de residència fiscal, aquesta retenció serà la que estipuli el conveni). El llistat de
països amb conveni es pot obtenir a la vostra administració de centre.
• Aquest ajut es podrà destinar, indistintament per finançar qualsevol dels dos conceptes (viatge o estada).
• Qualsevol modificació en les dates, haurà de ser autoritzada pel Vicerectorat d’Investigació.
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3. Criteris de priorització
• Priorització del departament, institut o CER.
• Valoració dels mèrits científics del candidat.
• Valoració del grup de recerca al qual s’incorporarà el candidat.
• Es valorarà la participació en tasques de docència, especialment en programes de doctorat.
En aquest
cas, caldrà especificar el nombre d'hores que faria el professor visitant i el temari de la seva docència.
4. Documentació que cal presentar
•

Imprès de sol·licitud del Vicerectorat d'Investigació que es pot aconseguir a l’adreça
http://www.recerca.uab.es/convocatories/docs/ivis07.doc
• Memòria detallada dels objectius que es persegueixen, on s'especifiquin la durada de l'estada proposada i
les tasques que realitzarà el candidat, i on es detalli l'import del viatge des de la institució d'origen del
candidat.
• Currículum resumit del candidat, destacant les aportacions de recerca més rellevants dels últims cinc anys
i una fotocòpia del passaport o document equivalent.

5. Justificació
En finalitzar el termini d’execució del projecte, l’investigador responsable haurà de presentar, en un termini
màxim d’un mes, un informe sobre els resultats obtinguts i la destinació de l’ajut.
7. Termini i Lloc de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds s’hauran de presentar fins al 20 d’abril de 2007 als registres autoritzats de la UAB.
8. Resolució
La Comissió d’Investigació preveu resoldre la convocatòria durant el mes de maig de 2007.
Montserrat Pallarès i Barberà
Vicerectora d’Investigació
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 6 de març de 2007

Acord 6/2007, de 6 de març, pel qual s'acorda aprovar la convocatòria d'ajuts a l'organització de congressos
i simposis, que tot seguit es transcriu:
Convocatòria d’ajuts per a l’organització de congressos i simposia de la UAB per a l’any 2007
La Universitat Autònoma de Barcelona treu una convocatòria pròpia destinada al finançament de l’organització
de congressos per a l’any 2007.
1. Objectius
La Universitat estima necessari contribuir a l’organització de reunions científiques, simposia i congressos per
part del seu personal acadèmic tot estimulant que aquestes activitats tinguin lloc dins del campus de la UAB per
aquesta raó tornem a obrir la convocatòria corresponent a 2007.
La quantitat disponible per a aquesta convocatòria és de 60.000€, màxim 3.000 € per sol·licitud.
2. Requisits dels sol·licitants
1. Que es tracti de congressos o simposia a celebrar entre l’1 de gener de 2007 i el 31 de desembre de 2007.
2. Que el professor que realitzi la sol·licitud pertanyi al comitè organitzador de l’esdeveniment.
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3. Bases de la convocatòria
Els ajuts es prioritzaran segons els següents paràmetres:
- Part fixa per sol·licitud (750€) per als congressos organitzats a la UAB.
- Part variable segons els següents paràmetres:
SÍ
• Abast internacional del congrés, degudament justificat
en funció de la seva difusió
• Col·laboració en l’organització amb Institucions i Societats
Científiques
• Nombre previst de participants, degudament justificat en funció
del pressupost global i de la seu del congrés

NO

2 punts

1 punt

2 punts

1 punt

(màxim 2 – mínim 0)

La concessió definitiva estarà en funció de la disposició de pressupost.
4. Documentació que cal presentar
Imprès
de
sol·licitud
del
Vicerectorat
d'Investigació
http://www.recerca.uab.es/convocatories/docs/iorg07.doc

que

es

pot

aconseguir

a

l’adreça:

5. Justificació de l’ajut
En finalitzar el congrés o simpòsium l’investigador responsable haurà de presentar, en el termini màxim d’un
mes, un informe sobre la destinació de l’ajut.
6. Termini i Lloc de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds es podran presentar en dos terminis:
• 20 d’abril de 2007
• 30 de juliol de 2007
El lloc de presentació: registres autoritzats de la UAB.
7. Resolució
La Comissió d’Investigació preveu els següents terminis de resolució de la convocatòria:
• Primer termini: Durant el mes de juny.
• Segon termini: Durant el mes de setembre.
Montserrat Pallarès i Barberà
Vicerectora d’Investigació
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 6 de març de 2007

Acord 7/2007, de 6 de març, pel qual s'acorda aprovar la convocatòria d'ajuts a l'assistència de congressos,
que tot seguit es transcriu:
Programa d’ajuts a l’assistència a congressos per a l’any 2007
La Universitat Autònoma de Barcelona treu una convocatòria pròpia destinada al finançament de l’Assistència a
Congressos per a l’any 2007.
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1. Objectius
L’objectiu del Programa és promoure la participació en actes científics dels investigadors joves, o que es trobin
en la fase inicial de la carrera acadèmica, vinculats a la UAB.
La quantitat disponible per a aquesta convocatòria és de 85.000€.
2. Requisits dels sol·licitants
El sol·licitants han de complir, al menys, un d’aquests dos requisits:
• Haver aconseguit la suficiència investigadora o els 32 crèdits amb posterioritat al 31/12/03.
• Haver llegit i defensat la tesi doctoral amb posterioritat al 31/12/04.
3. Bases de la convocatòria
• La finalitat de l’ajut és fomentar la participació de joves investigadors vinculats a la UAB en simposis i
congressos.
• Es tindrà en compte l’assistència a congressos que iniciïn la seva celebració entre l'1 de gener i el 31 de
desembre de 2007 ambdós inclosos.
• Els sol·licitants hauran de demostrar que els ha estat acceptada una ponència o conferència plenària,
comunicació oral o pòster.
• Només es podrà sol·licitar un ajut per ponència o conferència plenària, comunicació oral o pòster.
• Cada investigador podrà sol·licitar un únic ajut en tota la convocatòria.
Els ajuts es concretaran en l’abonament parcial de les despeses de transport, allotjament i inscripció. Depenent
del lloc de celebració del congrés l’import màxim serà:
• Assistència Congrés celebrat a Espanya: 300 €
• Assistència Congrés celebrat a Europa: 450 €
• Assistència Congrés celebrat fora d’Europa: 600 €
4. Documentació que cal presentar
• Imprès de sol·licitud del Vicerectorat d'Investigació que es pot aconseguir a l’adreça:
http://www.recerca.uab.es/convocatories/docs/iasj07.doc
• Document que acrediti el reconeixement de suficiència investigadora o justificant de la lectura de tesi on
consti la data, en cas d’haver-ho aconseguit fora de la UAB.
• Resum del treball presentat, títol i autors.
• Carta d'acceptació.
• En el cas de no existir vinculació contractual amb la universitat, cal presentar documentació justificativa de la
relació amb la UAB.
Per tal de fer efectiu l’import de l'ajut caldrà presentar els justificants originals de la despesa (factura, bitllet...)
i l’acreditació conforme el sol·licitant ha presentat la ponència o conferència, comunicació oral o pòster
(Certificat d’assistència). En cap cas s’acceptarà la presentació de fotocòpies substitutives.
En el cas que les despeses s’hagin pagat a través d’un projecte/centre de cost, s’haurà de d’informar del
número de l’RO o qualsevol altre document de caràcter intern amb que s’ha fet efectiu el pagament, que haurà
de verificar el Departament corresponent.
En el cas que les despeses s’hagin fet efectives entre l’investigador i un projecte/centre de cost, es donarà
prioritat al pagament de l’import que hagi assumit l’investigador.
Aquesta documentació s’haurà de presentar en un termini màxim de 20 dies hàbils a partir de la finalització del
congrés. En cas contrari, es considerarà que s’ha desistit de la sol·licitud, procedint a l’arxiu de la mateixa
sense més tràmit.
5. Termini i Lloc de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds es podran presentar fins al 2 de novembre de 2007 als registres autoritzats de la UAB.
6. Resolució
Les sol·licituds es resoldran i es farà efectiu el pagament de l’ajut corresponent en el moment en que es disposi
de tota la documentació justificativa de la despesa.
Si hi hagués conflictes o diferències en la seva aplicació i/o interpretació, actuarà com a àrbitre la Comissió
d’Investigació de la UAB.
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Montserrat Pallarès i Barberà
Vicerectora d’Investigació
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 6 de març de 2007
Acord 8/2007, de 6 de març, pel qual s'acorda aprovar la convocatòria d'ajuts per a la presentació de
projectes als Programes de Recerca I+D de la Unió Europea, que tot seguit es transcriu:
Programa d’ajuts per a la presentació de projectes als programes de recerca (i+D)
de la Unió Europea per a l’any 2007
La UAB, conscient de la necessitat d’afavorir la sol·licitud de projectes d’investigació en convocatòries europees
i a fi de facilitar el contacte entre els seus investigadors i llurs col·legues europeus, ha decidit convocar ajuts
per a la presentació de projectes als programes de recerca de la Unió Europea amb les següents
característiques:
1. Objectiu de la convocatòria
Ajuts per a finançar totalment o parcial les despeses ocasionades per la preparació de projectes que tinguin por
objectiu la participació de grups de recerca de la UAB en les diferents convocatòries dels programes de Recerca
de la Unió Europea.
La quantitat disponible per a aquesta convocatòria és de 20.000€
2. Requisits dels sol·licitants
Podran sol·licitar ajuts tot el personal acadèmic de la UAB.
3. Import de l’ajut
L'import màxim per cada projecte serà de 600,00€ per investigador.
4. Documentació que cal presentar
• Imprès de sol·licitud del Vicerectorat d'Investigació que es pot aconseguir a l’adreça:
http://www.recerca.uab.es/convocatories/docs/iper07.doc
• Caldrà presentar documents justificatius de la despesa
Per tal de fer efectiva la concessió de l’ajut s’hauran de presentar els justificants originals de la despesa. No
s’acceptarà la presentació de fotocòpies substitutives.
Quan les despeses s’hagin pagat a través d’un projecte/centre de cost, s’haurà de d’informar del número de
l’RO o qualsevol altre document de caràcter intern amb que s’ha fet efectiu el pagament, que haurà de verificar
el Departament corresponent.
En el cas que les despeses s’hagin fet efectives entre l’investigador i un projecte/centre de cost, es donarà
prioritat al pagament de l’import que hagi assumit l’investigador.
Aquesta documentació s’haurà de presentar en un termini màxim de 20 dies hàbils a partir de la finalització de
la reunió. En cas contrari, es considerarà que s’ha desistit de la sol·licitud, procedint a l’arxiu de la mateixa
sense més tràmit.
5. Termini i Lloc de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds es podran presentar fins al 2 de novembre de 2007 als registres autoritzats de la UAB.
6. Resolució
Les sol·licituds es resoldran i es farà efectiu el pagament de l’ajut corresponent en el moment en que es disposi
de tota la documentació justificativa de la despesa.
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Si hi hagués conflictes o diferències en la seva aplicació i/o interpretació, actuarà com a àrbitre la Comissió
d’Investigació de la UAB.
Montserrat Pallarès i Barberà
Vicerectora d’Investigació
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 6 de març de 2007
Acord 9/2007, de 6 de març, pel qual s'acorda aprovar la convocatòria d'ajuts pont a la recerca de la UAB,
que tot seguit es transcriu:
Convocatòria per a ajuts pont a la recerca de la UAB per a l’any 2007
Conscients de que un grup de recerca consolidat, amb una trajectòria continuada de finançament, pot
experimentar un període en el qual la denegació de fons per part dels organismes finançadors creï serioses
dificultats en la continuïtat de la recerca duta a terme, la Universitat considera oportú crear un programa pont
d’ajuts a la recerca per tal d’oferir un finançament temporal a aquests grups.
Amb aquest fi es convoquen Ajuts pont a grups de recerca.
La quantitat disponible per a aquesta convocatòria és de 60.000€.
1. Requisits dels sol·licitants
Podran presentar sol·licituds com a Investigadors Principals (IP) aquells investigadors que acreditin un mínim
de 6 anys de finançament ininterromput en convocatòries competitives de projectes d’investigació en els últims
8 anys, que no tinguin cap altre font de finançament en la mateixa línia de recerca i que hagin presentat un
projecte competitiu que hagi estat denegat en la darrera convocatòria.
• No haver gaudit d’un ajut d’aquesta convocatòria en anys anteriors.
2. Bases de la convocatòria
2.1 Els ajuts han de servir per finançar les despeses necessàries per al manteniment mínim de l’activitat de
recerca. Això inclou:
• Petit equipament i fons bibliogràfics,
• material fungible,
• assistència a congressos sempre que es presenti comunicació i estiguin relacionats amb la temàtica del
projecte de recerca,
• viatges que suposin l’establiment i/o consolidació de col·laboracions científiques amb investigadors d’altres
universitats sempre que estiguin relacionats amb la temàtica del projecte de recerca a preparar,
• altres despeses menors (missatgeria, correus, etc.).
• accions puntuals de manteniment de contractació de personal.
2.2 L’import màxim que es pot sol·licitar es de 6.000 €.
2.3 La durada del projecte serà d’un any a partir de la resolució de la convocatòria. Aquesta durada es podrà
ampliar, amb un any més, prèvia sol·licitud justificada al Vicerectorat d’Investigació.
2.4 L’investigador Principal haurà de sol·licitar un projecte de recerca en les convocatòries competitives que
apareguin durant el temps de gaudi de l’ajut, sempre i quan no tingui els EDPs compromesos en d’altres
projectes.
2.5 L’investigador Principal no podrà tenir EDPs compromesos.
3. Priorització
A fi de valorar les peticions que es presentin a aquesta convocatòria, es crearà una comissió d’experts en
cadascuna de les 5 àrees generals de recerca (Ciències Socials, Humanitats, Ciències de la Salut, Ciències
Experimentals i Tecnologies), presidida per la Vicerectora d’Investigació i formades per 2 membres de
reconegut prestigi investigador en l’àmbit.
En qualsevol cas es consideraran els següents aspectes:
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a. interès i qualitat de la línia de recerca que vol endegar el grup, segons pla d’activitat proposat
b. composició i adequació del grup a l’activitat proposada
c. currículum de recerca del grup.
4. Documentació
a. Imprès de sol·licitud del Vicerectorat d'Investigació que es pot aconseguir a l’adreça:
http://www.recerca.uab.es/convocatories/docs/iprp07.doc
b. CV normalitzat de tots els membres de l’equip
c. Compromís de lliurar els informes finals
d. Compromís de sol·licitar un projecte públic de recerca en les convocatòries competitives mentre es gaudeixi
de l’ajut.
5. Incompatibilitats
La concessió d’un ajut en aquesta convocatòria serà incompatible amb qualsevol altra en alguna de les
convocatòries per projectes de la UAB (PNL, EME, SXM). En el cas de concessió d’un ajut en més d’una
convocatòria, l’investigador principal haurà de renunciar a un d’ells.
6. Justificació
En finalitzar el termini d’execució del projecte, l’investigador responsable haurà de presentar, en un termini
màxim de dos mesos, un informe sobre els resultats obtinguts i la destinació de l’ajut.
7. Termini i Lloc de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds s’hauran de presentar, en format paper i en suport electrònic, (en format paper original i còpia
de l’imprès de sol·licitud (no currículums), i 2 còpies en suport electrònic (imprès i currículums), fins al 20
d’abril de 2007 a qualsevol registre autoritzat de la UAB.
8. Resolució
La Comissió d’Investigació preveu resoldre la convocatòria durant el mes de juny de 2007.
Montserrat Pallarès i Barberà
Vicerectora d’Investigació
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 6 de març de 2007
Acord 10/2007, de 6 de març, pel qual s'acorda aprovar la convocatòria d'ajuts per a grups emergents, que
tot seguit es transcriu:
Convocatòria de projectes de recerca per a grups emergents de la UAB per a l’any 2007
Atès que la UAB vol potenciar i renovar les capacitats del seu capital humà en tots els àmbits del coneixement, i
que és necessari i possible incrementar la participació dels investigadors en les convocatòries competitives, la
Universitat considera oportú crear un programa d’estímul per a grups emergents de recerca amb l’objectiu de
millorar les seves capacitats investigadores així com consolidar-los i estabilitzar-los dins del teixit de recerca de
la UAB.
Amb aquest fi es convoquen Ajuts per a finançar projectes de recerca de grups emergents
La quantitat disponible per a aquesta convocatòria és de 60.000€.
1. Requisits dels sol·licitants
Podran presentar sol·licituds com a Investigadors Principals (IP) el personal acadèmic amb títol de doctor i que
no hagin estat mai IP d’un projecte d’investigació en convocatòries competitives.
No haver gaudit d’un ajut d’aquesta convocatòria en anys anteriors.

_____________________________________________________
42

BOUAB Núm. 39

Març del 2007

2. Bases de la convocatòria
2.1 Els ajuts han de servir per finançar les despeses necessàries per a iniciar un projecte de recerca. Això pot
incloure:
• Petit equipament i fons bibliogràfics,
• material fungible,
• assistència a congressos sempre que es presenti comunicació i estiguin relacionats amb la temàtica del
projecte de recerca,
• viatges que suposin l’establiment i/o consolidació de col·laboracions científiques amb investigadors d’altres
universitats sempre que estiguin relacionats amb la temàtica del projecte de recerca a preparar,
• altres despeses menors (missatgeria, correus, etc.).
• No es podran finançar partides de contractació de personal.
2.2 L’import màxim que es pot sol·licitar és de 6.000 €.
2.3 La durada del projecte serà d’un any a partir de la resolució de la convocatòria. Aquesta durada es podrà
ampliar, amb un any més, prèvia sol·licitud justificada al Vicerectorat d’Investigació.
2.4 L’investigador Principal haurà de sol·licitar un projecte de recerca en les convocatòries competitives que
apareguin durant el temps de gaudi de l’ajut, sempre i quan no tingui els EDPs compromesos en d’altres
projectes.
2.5 L’investigador Principal només podrà tenir compromesos EDPs fins el 31/12/07.
3. Priorització
A fi de valorar les peticions que es presentin a aquesta convocatòria, es crearà una comissió d’experts en
cadascuna de les 5 àrees generals de recerca (Ciències Socials, Humanitats, Ciències de la Salut, Ciències
Experimentals i Tecnologies), presidida per la Vicerectora d’Investigació i formades per 2 membres de
reconegut prestigi investigador en l’àmbit.
En qualsevol cas es consideraran els següents aspectes:
a. interès i qualitat de la línia de recerca que es vol endegar segons el pla d’activitat proposat.
b. composició i adequació de l’equip a l’activitat proposada i la capacitat de gestió de l’IP.
c. activitats prèvies de recerca de l’equip.
d. es valorarà la composició mínima de 3 investigadors, 2 d’ells al menys amb vinculació amb la UAB (com a
becari o personal acadèmic).
e. Només es valorarà el currículum de l’investigador principal sol·licitant.
4. Documentació
a. Imprès de sol·licitud del Vicerectorat d'Investigació que es pot aconseguir a l’adreça:
http://www.recerca.uab.es/convocatories/docs/ieme07.doc
b. CV normalitzat de tots els membres de l’equip
c. Compromís de lliurar els informes finals
d. Compromís de sol·licitar un projecte públic de recerca en les convocatòries competitives mentre es gaudeixi
de l’ajut.
5. Incompatibilitats
La concessió d’un ajut en aquesta convocatòria serà incompatible amb qualsevol altra en alguna de les
convocatòries per projectes de la UAB (PNL, PRP, SXM). En el cas de concessió d’un ajut en més d’una
convocatòria, l’investigador principal haurà de renunciar a un d’ells.
6. Justificació
En finalitzar el termini d’execució del projecte, l’investigador responsable haurà de presentar, en un termini
màxim de dos mesos, un informe sobre els resultats obtinguts i la destinació de l’ajut.
7. Termini i Lloc de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds s’hauran de presentar, en format paper i en suport electrònic, (en format paper original i còpia
de l’imprès de sol·licitud (no currículums), i 2 còpies en suport electrònic (imprès i currículums), fins al 20
d’abril de 2007 a qualsevol registre autoritzat de la UAB.
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8. Resolució
La Comissió d’Investigació preveu resoldre la convocatòria durant el mes de juny de 2007.
Montserrat Pallarès i Barberà
Vicerectora d’Investigació
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 6 de març de 2007
Acord 11/2007, de 6 de març, pel qual s'acorda aprovar la convocatòria d'ajuts per a la preparació de noves
línies de recerca, que tot seguit es transcriu:
Convocatòria per a la preparació de noves línies de recerca de la UAB per a l’any 2007
Atès que la UAB vol estimular l’establiment de nous grups de recerca que interaccionin amb grups preexistents
o bé que aquests evolucionin cap a aspectes diferents de la seva recerca inicial, la Universitat considera oportú
crear un programa d’estímul per a l’establiment de noves línies de recerca de grups preexistents o de nous
grups fruit de la mobilitat induïda d’investigadors.
Amb aquest fi es convoquen Ajuts per a finançar l’establiment de noves línies de recerca
La quantitat disponible per a aquesta convocatòria és de 60.000€.
1. Requisits dels sol·licitants
Podran presentar sol·licituds com a Investigadors Principals (IP) el personal acadèmic amb títol de doctor de la
UAB que documentin un CANVI RADICAL en la seva línia d’investigació i que no disposin de cap altre ajut pel
finançament de l’activitat proposada.
El grup haurà de tenir la composició mínima que marqui la normativa de la UAB, aprovada pel Consell de
Govern, per als grups de recerca.
• No haver gaudit d’un ajut d’aquesta convocatòria en anys anteriors.
2. Bases de la convocatòria
2.1 Els ajuts han de servir per finançar les despeses necessàries per a iniciar un projecte de recerca. Això pot
incloure:
• Petit equipament i fons bibliogràfics,
• material fungible,
• assistència a congressos sempre que es presenti comunicació i estiguin relacionats amb la temàtica del
projecte de recerca,
• viatges que suposin l’establiment i/o consolidació de col·laboracions científiques amb investigadors d’altres
universitats sempre que estiguin relacionats amb la temàtica del projecte de recerca a preparar,
• altres despeses menors (missatgeria, correus, etc.).
• No es podran finançar partides de contractació de personal.
2.2 L’import màxim que es pot sol·licitar es de 6.000 €.
2.3 La durada del projecte serà d’un any a partir de la resolució de la convocatòria. Aquesta durada es podrà
ampliar, amb un any més, prèvia sol·licitud justificada al Vicerectorat d’Investigació.
2.4 L’investigador Principal haurà de sol·licitar un projecte de recerca en les convocatòries competitives que
apareguin durant el temps de gaudi de l’ajut, sempre i quan no tingui els EDPs compromesos en d’altres
projectes.
2.5 L’investigador Principal només podrà tenir compromesos EDPs fins el 31/12/07.
3. Priorització
A fi de valorar les peticions que es presentin a aquesta convocatòria, es crearà una comissió d’experts en
cadascuna de les 5 àrees generals de recerca (Ciències Socials, Humanitats, Ciències de la Salut, Ciències
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Experimentals i Tecnologies), presidida per la Vicerectora d’Investigació i formades per 2 membres de
reconegut prestigi investigador en l’àmbit.
En qualsevol cas es consideraran els següents aspectes:
a. interès i qualitat de la línia de recerca que vol endegar el grup, segons pla d’activitat proposat
b. composició i adequació del grup a l’activitat proposada
c. currículum de recerca del grup.
4. Documentació
a. Imprès de sol·licitud del Vicerectorat d'Investigació que es pot aconseguir a l’adreça:
http://www.recerca.uab.es/convocatories/docs/ipnl07.doc
b. CV normalitzat de tots els membres de l’equip
c. Compromís de lliurar els informes finals
d. Compromís de sol·licitar un projecte públic de recerca en les convocatòries competitives mentre es gaudeixi
de l’ajut.
5. Incompatibilitats
La concessió d’un ajut en aquesta convocatòria serà incompatible amb qualsevol altra en alguna de les
convocatòries per projectes de la UAB (EME, PRP, SXM). En el cas de concessió d’un ajut en més d’una
convocatòria, l’investigador principal haurà de renunciar a un d’ells.
6. Justificació
En finalitzar el termini d’execució del projecte, l’investigador responsable haurà de presentar, en un termini
màxim de dos mesos, un informe sobre els resultats obtinguts i la destinació de l’ajut.
7. Termini i Lloc de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds s’hauran de presentar, en format paper i en suport electrònic, (en format paper original i còpia
de l’imprès de sol·licitud (no currículums), i 2 còpies en suport electrònic (imprès i currículums), fins al 20
d’abril de 2007 a qualsevol registre autoritzat de la UAB.
8. Resolució
La Comissió d’Investigació preveu resoldre la convocatòria durant el mes de juny de 2007.
Montserrat Pallarès i Barberà
Vicerectora d’Investigació
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 6 de març de 2007
Acord 12/2007, de 6 de març, pel qual s'acorda aprovar la convocatòria d'ajuts a treballs d'investigació
sobre el sexisme 2007, que tot seguit es transcriu:
Convocatòria d’ajuts a treballs d’investigació sobre el sexisme de la UAB per a l’any 2007
En compliment de l’actuació núm. 36 prevista en l’objectiu 30 de l’Eix de les persones del Pla Director
2002/2006 de la UAB, i de l’objectiu 4.2. Potenciar la perspectiva de gènere en la investigació i la docència, en
particular la mesura 4.2.1. Consolidar un sistema intern d’ajuts a projectes de recerca que proposin mesures
per eliminar les desigualtats de gènere a la nostra universitat, del Primer pla d’acció per a la igualtat entre
dones i homes de la UAB 2007/2008. El Rectorat de la universitat ha acordat obrir una convocatòria de concurs
públic per a la concessió d’ajuts a la realització de treballs d’investigació o docència que tinguin per objecte fer
recomanacions per al desenvolupament d’accions encaminades a eliminar el sexisme en qualsevol del tres
estaments: alumnat, professorat i pas, o per el desenvolupament d’accions orientades a superar el biaix de
gènere en la recerca o la docència.
Amb aquest fi es convoquen Ajuts a treballs d’investigació o docència sobre el sexisme.
La quantitat disponible per a aquesta convocatòria és de 18.000€.
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1. Requisits dels sol·licitants
En aplicació de la mesura 4.2.1. del Primer pla d’acció per a la igualtat entre dones i homes de la UAB, és
requisit que els projectes de recerca tinguin com a objectiu oferir indicacions per al disseny de mesures
orientades a eliminar les desigualats de gènere a la nostra universitat, en el marc del Pla d’acció per a la
igualtat entre dones i homes.
Podran presentar-se tots els grups de recerca de la UAB i dels centres adscrits i consorciats.
2. Bases de la convocatòria
2.1 Els ajuts han de servir per finançar les despeses necessàries per a desenvolupar de forma complerta o
parcial el projecte de recerca. Això pot incloure:
• Petit equipament i fons bibliogràfics,
• Material fungible,
• Assistència a congressos relacionats amb la temàtica del projecte.
• Viatges que suposin l’establiment i/o consolidació de col·laboracions científiques amb investigadors d’altres
universitats sempre que estiguin relacionats amb la temàtica del projecte de recerca
• Altres despeses menors (missatgeria, correus, etc.).
• No es podran finançar partides de contractació de personal.
2.2 L’import màxim que es pot sol·licitar es de 6.000 €.
2.3 La durada del projecte serà d’un any a partir de la resolució de la convocatòria. Aquesta durada es podrà
ampliar, amb un any més, prèvia sol·licitud justificada al Vicerectorat d’Investigació.
3. Priorització
Es consideraran els següents aspectes:
a. Qualitat de la integració de la perspectiva de gènere i l’aportació als objectius estratègics de lluita contra els
sexisme a la universitat i a la recerca.
b. Interès i qualitat de la línia de recerca de gènera que vol endegar el grup, segons pla d’activitat proposat.
c. Composició i adequació del grup a l’activitat proposada amb particular atenció a la seva experiència en
investigació o docència en matèria de gènere.
d. Currículum de recerca del grup, particularment en la línea de recerca objecte d’aquesta convocatòria.
4. Documentació
a. Imprès de sol·licitud del Vicerectorat d'Investigació que es pot aconseguir a l’adreça:
http://www.recerca.uab.es/convocatories/docs/isxm07.doc
b. CV normalitzat de tots els membres de l’equip.
5. Incompatibilitats
La concessió d’un ajut en aquesta convocatòria serà incompatible amb qualsevol altra en alguna de les
convocatòries per projectes de la UAB (PNL, EME, PRP). En el cas de concessió d’un ajut en més d’una
convocatòria, l’investigador principal haurà de renunciar a un d’ells.
6. Justificació
En finalitzar el termini d’execució del projecte, l’investigador responsable haurà de presentar, en un termini
màxim de dos mesos, un informe sobre els resultats obtinguts i la destinació de l’ajut.
7. Termini i Lloc de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds s’hauran de presentar, en format paper i en suport electrònic, (en format paper original i còpia
de l’imprès de sol·licitud (no currículums), i 2 còpies en suport electrònic (imprès i currículums), fins al 20
d’abril de 2007 a qualsevol registre autoritzat de la UAB.
8. Resolució
La Comissió d’Investigació preveu resoldre la convocatòria durant el mes de juny de 2007.
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Montserrat Pallarès i Barberà
Vicerectora d’Investigació
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 6 de març de 2007
Acord 13/2007, de 6 de març, pel qual s'acorda aprovar la convocatòria UAB-SCH per a la concessió de
beques predoctorals per a la formació de personal investigador i d'ajuts per a estades de curta durada fora de
Catalunya per a estudiants amb discapacitat, per a l'any 2007, que tot seguit es transcriu:
Convocatòria UAB-SCH per a la concessió de beques predoctorals per a la formació de personal
investigador i d’ajuts per a estades de curta durada fora de Catalunya per a estudiants amb
discapacitat, per a l’any 2007

La UAB, seguint la seva política de garantir la igualtat d’oportunitats als alumnes que presenten algun tipus de
discapacitat que pugui afectar llur rendiment acadèmic, i com a continuació de les accions endegades a nivell
de pregrau amb la gratuïtat de matrícula per aquest col·lectiu, decideix, afavorir també la seva incorporació a la
carrera investigadora. Per tant, la Universitat considera oportú obrir la Convocatòria UAB-SCH per a la
concessió de Beques Predoctorals per a la Formació de Personal Investigador i d’Ajuts per a Estades de Curta
Durada fora de Catalunya per a persones amb discapacitat per a l’any 2007 amb les següents característiques.

I Beques Predoctorals per a la Formació de Personal Investigador
1 Objecte
És objecte d’aquesta convocatòria concedir 2 beques a estudiants amb alguna discapacitat que afecti llur
rendiment acadèmic per a la formació de personal investigador (UAB) mitjançant la incorporació de becaris en
programes de doctorat o màsters oficials per a la realització de tesis doctorals, en grups de recerca que
desenvolupin un projecte de recerca competitiu finançat presentat a través de l’AID com poden ser Projectes
I+D+I del Ministeri, FIS, CIDE, SGR, CDTI, i tots aquells que provenen de convocatòries públiques competitives
i tenen finalitat de recerca, o participi com a Investigador principal d’un projecte UE a la UAB (sempre que
tingui una durada mínima d’un any a partir de la incorporació del candidat i que aportin recursos que
garanteixin el compromís de finançament de la recerca del candidat). En el cas que el projecte estigui en fase
de resolució, es podrà sol·licitar la beca condicionada a la seva concessió.

2 Àmbit d’aplicació
2.1 Aquest programa està destinat als llicenciats, enginyers o arquitectes que tinguin algun tipus de
discapacitat que pugui afectar el seu rendiment acadèmic. No hi ha data límit d’obtenció de la corresponent
titulació.
2.2 Els títols obtinguts en altres països o en centres espanyols no oficials hauran de ser convalidats o
reconeguts o bé s’haurà de justificar documentalment que estan admesos a tràmit de convalidació o
reconeixement per les autoritats competents. Als efectes de sol·licitar la beca, es considerarà que el títol està
reconegut quan el sol·licitant acrediti haver estat admès en un programa de doctorat d’una universitat del
sistema universitari català.
3 Estructura
3.1 Aquest programa s’estructura en dues etapes de dos anys cada una:
a) Becaris de primera etapa, per a la realització dels crèdits d’un programa de doctorat assolint la
suficiència investigadora, o els màsters oficials per iniciar la tesi doctoral.
b) Becaris de segona etapa, per a la finalització i lectura de la tesi doctoral en la que es podrà formalitzar
un contracte de caràcter laboral per a un termini màxim de dos anys. Excepcionalment per als
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candidats que tinguin impediments administratius o legals, degudament justificats, que en dificultin la
seva contractació laboral l’any 2007, aquest ajut serà en forma de beca.
3.2 Els becaris s’han d’integrar en els departaments, instituts i centres de recerca propis de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
4 Unitat competent per a la gestió
L’Àrea d’Investigació i Desenvolupament de la UAB (AID).
5 Òrgan competent per a la resolució
La Comissió d’Investigació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
6 Termini de resolució
Les beques de nova concessió es resoldran durant el mes d’abril de 2007. El termini legal per resoldre és de sis
mesos comptadors a partir de l’endemà del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini
sense resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci l’ajut sol·licitat.
7 Notificació de la resolució
7.1 Publicació al tauler d’anuncis de l'AID. Per tal de fer-ne una major difusió, i amb efectes informatius, es
comunicarà el resultat de la resolució a la plana web de l’AID http://www.recerca.uab.es/convoctories en
“Destacats”
8 Acceptació de la beca
8.1 En el termini màxim d’un mes a partir de l’endemà de la comunicació d’atorgament de les beques, el
beneficiari s’haurà de comprometre explícitament,mitjançant el document normalitzat, a complir totes les
condicions generals que es deriven d’aquesta convocatòria.
8.2 Els beneficiaris que no hagin presentat el document d’acceptació en el termini assenyalat a l’apartat
anterior s’entendrà que hi renuncien.
8.3 En el document cal que hi consti el següent:
a) El vistiplau del cap del departament universitari o del director de l’Institut Universitari o del
Centre de Recerca on estigui prevista la incorporació del becari.
b) El vistiplau de l’investigador principal del projecte d’adscripció a la incorporació del becari al grup
de recerca per al qual s’havia sol·licitat la beca.
c) El vistiplau del director de tesi del becari a la viabilitat del projecte de treball de tesi presentat
amb la sol·licitud.
8.4 Juntament amb el document d’acceptació, el beneficiari també haurà de presentar:
1.

Còpia del DNI/Passaport

2.

Numero de NIE/Targeta d’autorització d’entrada, en el cas dels estrangers

3.

Còpia de la matrícula de doctorat

4.

Totes aquelles dades que siguin necessàries per a la tramitació de la seva beca.

9 Drets del becari
Són drets del becari:
a) Percebre l’ajut econòmic que correspongui a la beca en la forma establerta a la convocatòria.
b) Obtenir de la universitat la col·laboració i el suport necessaris per al desenvolupament normal dels seus
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estudis i el programa de recerca.
Gaudir dels drets de la propietat intel·lectual i industrial derivats de la seva activitat de recerca, d’acord
amb la seva contribució i de conformitat amb la legislació vigent.
d) Utilitzar els serveis que ofereix la universitat i participar en el conjunt de les seves activitats
d’acord amb la seva normativa interna.
c)

10 Obligacions del becari
Els beneficiaris de la beca estaran obligats a:
a) Incorporar-se al departament, institut o centre de recerca així com al grup de recerca i dur a terme les
activitats que es tenen en compte en el seu programa de doctorat o de formació en la recerca i complir
els objectius del programa de formació i les directrius establertes pel director de tesi.
b) Atendre el règim intern de la universitat.
c) Impartir el programa de col·laboració docent establert d’acord amb el que es determina a l’apartat
15.1.
d) Justificar la beca, en el termini màxim d’un mes de la seva finalització i, independentment de la causa
que en motivi la finalització, presentant a l'AID una memòria en imprès normalitzat de tot el treball dut
a terme en el període global becat, on consti l’assoliment efectiu dels objectius de la beca.
e) Fer constar en la producció escrita derivada del treball realitzat l’expressió: “Amb el suport de la
Universitat Autònoma de Barcelona”.
f) Demanar autorització al Vicerectorat d’investigació qualsevol canvi o incidència que afecti el
desenvolupament de la beca i el pla de treball.
g) Comunicar les renúncies mitjançant escrit motivat adreçat al vicerector d’investigació.
h) Facilitar tota la informació que li sigui requerida i sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control
que pugui requerir l’AID.
i) Conservar els justificants originals i altra documentació relacionada amb la beca durant un període
mínim de 5 anys.
j) En relació amb els becaris estrangers, la beca serà efectiva en el moment que es presentin a l’AID els
permisos legalment establerts d’estada al país. De manera excepcional, el termini per a la presentació
d’aquesta documentació serà de tres mesos a partir de la data d’inici de la beca.
k) Comunicar la lectura i defensa de la tesi doctoral a l’AID en el termini màxim d’un mes a partir d’haverse efectuat, encara que s’hagi sobrepassat el període de gaudi de la beca. El becari haurà de presentar,
també, una còpia del resguard del títol de doctor
11 Obligacions de la universitat
a) Estendre els contractes corresponents als becaris de segona etapa d’acord amb la legislació vigent
aplicable.
b) Proporcionar al becari el suport que calgui i facilitar el mitjans o equips que siguin necessaris per al
desenvolupament normal de la seva activitat especialment finançant les despeses de possibles
requeriment d’adaptació a la discapacitat del becari.
c) Vetllar pel desenvolupament adequat del programa de formació del becari; no se li podrà exigir la
realització de cap altra activitat que no consti a l’apartat 15 d’aquest document.
d) Certificar la incorporació del becari en el termini d’una setmana, tant pel que fa a les beques de
nova concessió com a les beques renovades.
e) Vetllar pel règim d’incompatibilitats d’aquesta beca i autoritzar les que es puguin produir.
12 Conceptes econòmics vinculats a la beca
12.1 L'import íntegre anual de les beques per a la primera etapa és de 11.016 € bruts anuals, i en la segona
etapa de 13.260 € bruts anuals quan és formalitzi com a beca i de 13.596 € bruts anuals quan és formalitzi
com a contracte laboral. Aquests imports es liquidaran en 12 mensualitats.
12.2 Les beques inclouran addicionalment els preus públics de la matrícula en els programes oficials de
postgrau (doctorat o màsters oficials) o la tutela de tesi. Per als qui gaudeixin de la condició de becari l’any
2007, el curs de referència de la matrícula serà el 2006-2007. En cap cas no es cobriran els imports de les

_____________________________________________________
49

BOUAB Núm. 39

Març del 2007

taxes i els preus acadèmics i els costos de cursos que superin els 32 crèdits en el cas dels programes de
doctorat i de 60 crèdits en el cas dels màsters oficials en el decurs de període de gaudiment de beca.
12.3 Estades fora de Catalunya: el becari podrà rebre ajuts de borses de viatge tal com es preveu a al punt 29 i
següents d’aquest document.
12.5 Per als becaris de primera etapa, l’AID subscriurà una pòlissa d’assegurança mèdica.
12.6 Els becaris de segona etapa, i en el cas que es pugui formalitzar com a contracte, cotitzaran a la Seguretat
Social segons la normativa vigent.
13 Pagament
13.1 El pagament s’efectuarà cada mes, directament al beneficiari, un cop se n’hagi acreditat la incorporació al
centre receptor per part del cap del departament universitari o equivalent i s’hi aplicaran les retencions
corresponents d’acord amb la normativa vigent.
14 Incompatibilitats de la beca
14.1 La condició de becari d’aquest programa és incompatible amb vinculacions contractuals o estatutàries que
puguin restar exclusivitat a la dedicació a la recerca. En el supòsit d’incompatibilitat sobrevinguda, la universitat
procedirà a la revocació de la beca.
14.2 Podran ser autoritzades les percepcions que procedeixin de tasques docents (cursos, conferències o
ponències) o investigadores (llibres o articles) directament associades amb la recerca duta a terme pel becari,
sempre que tinguin caràcter esporàdic i no habitual. Aquestes activitats no podran superar el 30% de l’import
anual íntegre de la beca. L’autorització correspon al vicerector d’investigació.
14.3 La finalització de la beca no determina cap tipus de compromís per part de la universitat en relació amb la
posterior incorporació del becari a la plantilla del centre.
15 Docència
15.1 Serà potestat de la institució que acull el becari establir-li un programa de col·laboració en tasques
docents, amb finalitat formativa, fins a un màxim de 45 hores anuals durant la primera etapa i fins a un màxim
de 90 hores anuals durant la segona etapa de la beca.
15.2 Aquesta col·laboració docent en cap cas no significarà la responsabilitat del becari sobre l’assignatura ni la
seva programació.
15.3 Aquestes col·laboracions hauran de ser certificades pels departaments implicats als efectes de currículum.
16 Interrupcions
16.1 El vicerector d’investigació podrà concedir la interrupció temporal de gaudi de la beca a petició raonada de
l’interessat, sense percepció econòmica i amb la conformitat expressa del director del treball de tesi i del
responsable del departament, l’institut o centre de recerca.
16.2 Les interrupcions per causa d’incompatibilitat de percepcions no podran ser superiors a un any en el
decurs del període de gaudi de la beca i les seves possibles renovacions. Excepcionalment el vicerector podrà
autoritzar interrupcions de durada superior.
16.3 Només en les interrupcions ocasionades per força major (infermetat o maternitat) es podrà recuperar el
període interromput. Aquesta recuperació es durà a terme en la mateixa etapa en què s’hagi concedit la
interrupció i sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin.
16.4 Les suspensions per maternitat, adopció o acolliment, preadoptiu o permanent, de menors de sis anys
seran pel mateix període que les legalment establertes per a aquests casos. Durant aquest període es
mantindrà el 100% de la percepció de la beca. Per al període de suspensió, es prolongarà la beca de primera
etapa o el contracte segons la normativa laboral vigent.
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17 Sol·licitants
Els sol·licitants, a més del que es determina a l’article 2, hauran de complir els requisits següents:
17.1 La nota mínima de l’expedient acadèmic dels estudis de primer i segon cicle del candidat haurà de ser
igual o superior a 1,00, calculada d’acord amb els criteris que s’especifiquen a l’apartat 22.1.a) d’aquest
document.
17.2 Els sol·licitants han de tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33% (aquest és el mínim per a ser
reconegut com a discapacitat)
18 Condicions
18.1 Cada sol·licitant només podrà presentar una sol·licitud.
18.2 Per a cada projecte només es podrà presentar una sol·licitud. Només excepcionalment es podrà admetre
una segona sol·licitud de beca per als projectes que comprometin un mínim de cinc investigadors equivalents a
dedicació completa (EDP).
18.3 Les sol·licituds es limiten a una petició per cada director de tesi. Així mateix, un director de tesi no podrà
tenir més de dos becaris vigents de convocatòries UAB anteriors pel mateix projecte finançat.
18.4 El director de la tesi haurà d’estar vinculat a la UAB mitjançant qualsevol de les formes previstes en els
seus Estatuts.
18.5 La lectura de la tesi s’haurà de realitzar a la UAB.
18.6 Estar matriculat en un programa de doctorat o màster oficial en el moment d’acceptació de la beca.
19 Període i durada
19.1 Un màxim de 48 mesos a partir de la data que s’informarà en la resolució de concessió d’aquestes beques.
Les beques es podran renovar per anys naturals, fins a un màxim de tres renovacions. La segona renovació
dóna accés a la segona etapa i caldrà haver obtingut la suficiència investigadora i altres requisits específics
determinats en el programa de doctorat en què s’hagi matriculat.
19.2 Del còmput total es descomptarà els períodes en que s’hagin gaudit d’altres beques de característiques
similars en quant a objectius i quantia.

20 Sol·licitud
20.1 Els sol·licitants hauran d’omplir l’imprés de sol·licitud del Vicerectorat d'Investigació que es pot aconseguir
a l’adreça: http://www.recerca.uab.es/convocatories/docs/impresbecauab07.doc
La documentació que s'haurà de presentar serà la següent:
a) Fotocòpia del DNI o equivalent.
b) Currículum del sol·licitant.
c) Descripció breu del projecte de tesi del candidat.
d) Pla de treball per realitzar el primer any de beca.
e) Justificant de la inscripció en el programa de doctorat o bé el compromís de matricular-s’hi abans de
l’acceptació de la beca.
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f) Certificat mèdic dels òrgans competents, en què s'acrediti la condició legal de discapacitat, la
compatibilitat per a l'exercici de les tasques i funcions corresponents a les places objecte de la
convocatòria, i, si escau, les adaptacions que la persona aspirant necessiti per a la realització de les
proves i en el lloc de treball (Institut Català d'Assistència i Serveis Socials. Departament de Benestar
Social, Generalitat de Catalunya).
20.2 Els sol·licitants que hagin cursat els seus estudis en un centre diferent de la UAB hauran d’adjuntar a la
seva sol·licituds els documents següents:
a) Fotocòpia compulsada del certificat acadèmic oficial.
b) Fotocòpia compulsada de títol acadèmic.
c) En cas de títols obtinguts a universitats estrangeres, serà necessària la presentació d’un informe de
la universitat sobre el sistema d’avaluació acadèmica, indicant quines són les qualificacions màximes i
mínimes dins del sistema d’avaluació corresponent, també es farà constar quina és la qualificació
mínima necessària per a aprovar.
d) En cas de títols obtinguts a universitats estrangeres, serà necessària la presentació del justificant de
la inscripció en el programa de doctorat o bé el compromís de martricular-s’hi abans de l’acceptació de
la beca
La documentació presentada serà compulsada per l’òrgan competent de la unitat directiva que tramita la
sol·licitud o pel registre on hagi estat presentada quan ho demani el sol·licitant, d’acord amb el que estableix
l’article 38.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
21 Termini i lloc de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds es podran presentar fins al 30 de març de 2007 als registres autoritzats de la UAB.
22 Criteris d’avaluació i selecció
22.1 Els candidats s'ordenaran segons una nota amb qualificació numèrica, tenint en compte que l’expedient
acadèmic representarà el 65% del valor total el 15% de ponderació de la discapacitat i la valoració del director
de tesi, el 20% restant.
a) Expedient acadèmic de primer i segon cicle dels estudis de llicenciatura, enginyeria o arquitectura superior
del sol·licitant (4 punts com a màxim).
Designem per x la mitjana ponderada de l’expedient acadèmic, calculada de la manera següent:
sumem el nombre total de matrícules d’honor (valor
4), excel·lents (valor 3), notables (valor 2) i
aprovats/convalidats
(valor
1)
de
l’expedient
i
dividim
aquest
valor
pel
nombre
total
d’assignatures/crèdits segons procedeixi.
Designem per m la mitjana de notes, fix per a cada llicenciatura i any, i homogeneïtzem el valor de la
nota mitjana de l’alumne entre diferents titulacions, assignant-li un valor

y=

1
----------4 -m

(3 x + 4

(1-m))

de manera que si x val m, obtenim y= 1; mentre que per a x= 4 obtenim y= 4
Els sis expedients amb millor nota homologada superior a 3 seran prioritzats en els sis primers llocs del llistat
global.
Davant la complexitat de comparar les notes dels expedients acadèmics provinents dels centres de fora dels
sistema universitari espanyol i els provinents d'aquest sistema, es procedirà de la següent manera: la nota
mitjana dels expedients acadèmics estrangers serà processada segons la taula d'equivalències aprovada per
l'AGAUR i els representants de les universitats i que es pot trobar a l'apartat IV de les bases d'aquesta
convocatòria (Resolució EDU/3600/2006, de 24 d'octubre, DOGC 16/11/06).
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b) Ponderació de la discapacitat
c) Valoració del director de tesis del sol·licitant (3 punts com a màxim) Es tindran en compte els següents
elements:
c.1) Participació del director de tesi en projectes finançats vigents a través d’una convocatòria
competitiva de recerca presentats a través de l’AID (1 punt):
- Participar en projectes d’investigació vigents i finançats (projectes que provenen d’una convocatòria
competitiva, ja sigui nacional, autonòmica o local independentment de la fórmula de resolució) o
- Ser Investigador Principal en la UAB d’un projecte Europeu vigent.
c.2) Participar en un Grup de Recerca vigent de la Generalitat de Catalunya (SGR) (1 punt).
c.3) Tenir un tram de recerca viu o credencial ICREA, Ramón y Cajal o Agregat, o qualsevol altra figura
contractual sotmesa una avaluació externa prèvia. (1 punt)
23 Priorització
La proposta de priorització, serà publicada una vegada estigui aprovada per la Comissió d’Investigació a la
pàgina web de l’AID (http://www.recerca.uab.es/convocatories) en “Destacats”, per tal que els interessats
puguin presentar les al·legacions pertinents dins dels deu dies naturals a partir del dia següent de l’esmentada
publicació.
24 Substitucions
Les baixes que es produeixin per renúncia o altres causes entre els becaris de nova concessió dins els tres
primers mesos des de la data d’inici de concessió d’aquestes beques podran ser cobertes mitjançant resolució
del Vicerector d’Investigació amb l’adjudicació de les vacants als sol·licitants segons la llista de priorització. El
període comprès entre la data d’inici del becaris de nova concessió i la data d’inici dels becaris de substitució és
irrecuperable.
II Estades de Curta durada fora de Catalunya
25 Objecte
L’objecte de les borses de viatge és l’atorgament d’ajuts per fer estades temporals fora de Catalunya, per
completar la formació investigadora relacionada amb el projecte de recerca que portin a terme els becaris.
26 Sol·licitants
Els beneficiaris de les beques predoctorals d’aquest programa podran fer estades temporals fora de Catalunya
amb l’objecte de completar la seva formació investigadora relacionada amb el projecte de recerca que portin a
terme, amb l’autorització prèvia del director de tesi i del director del departament/institut/centre al que estigui
adscrit.
27 Condicions
Queden explícitament exclosos d’aquesta convocatòria els viatges que tinguin com a finalitat la participació o
l’assistència a congressos, reunions o simposis científics, tecnològics i humanístics, i també els cursos de caire
formatiu o docent. No es podrà gaudir de l’estada en períodes d’interrupció de la beca o posteriorment a
produir-se’n la baixa o la renúncia.
28 Durada
La durada de l’estada temporal fora de Catalunya serà, com a mínim, de tres setmanes i, com a màxim, de
dotze setmanes que s’iniciïn abans del dia 31 de desembre del 2007.
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29 Import
29.1 Els ajuts es concretaran en l’abonament parcial de les despeses originades :
a) Import del bitllet en tarifa econòmica.
b) Despeses d’estada: màxim de 27€ per dia
29.2 Aquests ajuts formen part de la beca i estaran subjectes a impostos segons la legislació vigent.
30 Sol·licitud
Els sol·licitants hauran d’omplir d’imprès de sol·licitud del Vicerectorat d'Investigació que es pot aconseguir a
l’adreça: http://www.recerca.uab.es/convocatories (Carpeta Becaris Predoctorals de Formació de Personal
Investigador de la UAB). La documentació que s’haurà de presentar serà la següent:
a)
b)
c)
d)

el currículum vitae
l’acceptació del centre que ha d’acollir el becari
un informe del Director del Treball sobre d’interès de l’estada
factura proforma de l’agència de viatges.

31 Terminis per presentar les sol·licituds
Fins el dia 15 de juny de 2007 als registres autoritzats de la UAB.
32 Òrgan competent per a la resolució
La Comissió d’Investigació de la universitat.
33 Termini de resolució
Les peticions d’estades es resoldran abans de l'1 de juliol. El termini legal per resoldre és de sis mesos
comptadors a partir de l’endemà del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense
resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci l’ajut sol·licitat.
34 Forma de justificació
34.1 El sol·licitant haurà de presentar, en el termini màxim d’un mes, un cop fet el desplaçament, un informe
del treball dut a terme i dels resultats obtinguts, així com un certificat del centre de destinació en el qual es
deixi constància de les dates d’inici i d’acabament de l’estada i l’original del bitllet del viatge. L’imprès de
sol·licitud del Vicerectorat d'Investigació es pot aconseguir a l’adreça: http://www.recerca.uab.es/convocatories
(Carpeta Becaris Predoctorals de Formació de Personal Investigador de la UAB).
34.2 Exhaurit aquest termini, el Vicerectorat podrà revocar l’ajut concedit per a la realització de l’estada.
III Recursos
35 Recursos
Contra les resolucions de convocatòria de concessió de noves beques i de les borses de viatge, que no esgoten
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant l’Excm. i Magfc. Rector
de la UAB, en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació o, si
s’escau, des del dia següent de la seva publicació, de conformitat amb el que preveu l’article 115 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Montserrat Pallarès i Barberà
Vicerectora d’Investigació
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 6 de març de 2007
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Acord 14/2007, de 6 de març, pel qual s'acorda informar favorablement de la proposta de creació del Centre
d'Estudi i de Recerca GISTAL Centre d'estudis psicoeducatius sobre la sordesa, i elevar la proposta al Consell de
Govern.
Acord 15/2007, de 6 de març, pel qual s'acorda informar favorablement de la proposta de reglament del
Centre d'Estudi i de Recerca GISTAL Centre d'estudis psicoeducatius sobre la sordesa, i elevar la proposta al
Consell de Govern.
Acord 16/2007, de 6 de març, pel qual s'acorda ratificar les actuacions dutes a terme des del Vicerectorat
d'Investigació en relació amb la proposta de priorització de les sol·licituds presentades per a beques de recerca
per a professors i investigadors visitants a Catalunya 2007, que tot seguit es transcriu:
Beques de recerca per a professors i investigadors visitants a Catalunya 2007
Departament

Odre priorització

Economia de l'Empresa

1

Centre d'Estudis en Biofísica

2

Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions

3

Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Història

4

Química

5

Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius

6

Didàctica de les Matemàtiques i de les CC. Experimentals

7

Economia i Història Econòmica

8

Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA)

9

Filologia Francesa i Romànica

10

Física

11

Traducció i Interpretació

12

Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA)

13

Física

14

Economia de l'Empresa

15

I.3.4. Comissió de Personal Acadèmic
Acord 8/2007, de 2 de març, pel qual s’informa favorablement la proposta de creació i règim de
funcionament de la Comissió d'Empara del personal docent i investigador, i elevar la proposta al Consell de
Govern.
Acord 9/2007, de 2 de març, pel qual s’informa favorablement la proposta de modificació del Reglament per
a la provisió de places de personal docent i investigador dels cossos docents universitaris, i per a la contractació
de personal acadèmic permanent, temporal i personal investigador en formació en la categoria d'ajudant, i
elevar la proposta al Consell de Govern.
Acord 10/2007, de 28 de març, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la proposta
d’adscripció a un departament, que tot seguit es transcriu:

Adscripció a un departament
Proposta del professor Javier Manteca d’adscripció provisional a departament
•

Del departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia

•

Al departament de Ciència Animal i dels Aliments.
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Acord 11/2007, de 28 de març, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la convocatòria de
concursos de Personal Acadèmic Permanent, que tot seguit es transcriu:
Convocatòria de Concursos de Personal Acadèmic Permanent
Catedràtics
Plaça

Departament

Àrea

1

Genètica i Microbiologia

Genètica

Plaça

Departament

Àrea

1

Enginyeria Electrònica

Tecnologia Electrònica

Agregats

Referència del Concurs:
Cos al qual pertany la plaça:
N. de places:
Àrea de coneixement:
Departament:
Perfil:

CL/07/88
Catedràtic
1
Genètica
Genètica i Microbiologia
Mutagènesi i reparació

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
RICARD MARCOS DAUDER
CARLES PLA ZANUY

CU
CU

Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Girona

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
MIGUEL ANGEL COMENDADOR GARCIA
JOSEFINA MÉNDEZ FELPETO

CU
CU

Universidad de Oviedo
Universidad de la Coruña

Referència del Concurs:
AL/07/104
Cos al qual pertany la plaça:
Agregat
N. de places:
1
Àrea de coneixement:
Tecnologia Electrònica
Departament:
Enginyeria Electrònica
Perfil:
Instrumentació i equips electrònics. Caracterització elèctrica i
fiabilitat de dispositius micro i nanoelectrònics.
COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
JOSEP CALDERER CARDONA
JOAN BAUSELLS ROIGÉ

TU
PI

Universitat Politècnica de Catalunya
CSIC

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
MONTSERRAT NAFRIA MAQUEDA
JORDI SUÑÉ TARRUELLA

TU
CU

Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona

Acord 12/2007, de 28 de març, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la proposta de
convocatòria de concursos d’accés a places de cossos docents, que tot seguit es transcriu:
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Convocatòria de Concursos d’Accés a Places de Cossos Docents
Concurs de places de professorat (Campus)
Plaça

Cos

Àrea

1

Catedràtic d’Universitat

Química Física

1

Catedràtic d’Universitat

Teoria i Història de l’Educació

1

Catedràtic d’Universitat

Producció Animal

1

Catedràtic d’Universitat

Medicina i Cirurgia Animal

1

Catedràtic d’Universitat

Música

2

Catedràtic d’Universitat

Fisiologia

1

Professor Titular d’Universitat

Estètica i Teoria de les Arts

1

Professor Titular d’Universitat

Fonaments de l’Anàlisi Econòmica

1

Professor Titular d’Universitat

Arquitectura i Tecnologia de Computadors

Concurs de places docents vinculades
UAB - IMAS
Cos docent: Catedràtic d’Universitat
Àrea de coneixement: Psiquiatria
Especialitat: Psiquiatria
Destí: Hospital del Mar

Nombre de places: 1

Cos docent: Professor Titular d’Universitat
Àrea de coneixement: Cirurgia
Especialitat: Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu
Destí: Hospital del Mar

Nombre de places: 1

UAB - SANT PAU
Cos docent: Catedràtic d’Universitat
Àrea de coneixement: Otorinolaringologia
Especialitat: Otorinolaringologia
Destí: Hospital de Sant Pau

Nombre de places: 1

Cos docent: Professor Titular d’Universitat
Àrea de coneixement: Obstetrícia i Ginecologia
Especialitat: Obstetrícia i Ginecologia
Destí: Hospital de Sant Pau

Nombre de places: 1

Cos docent: Professor Titular d’Universitat
Àrea de coneixement: Pediatria
Especialitat: Pediatria i les seves àrees específiques
Destí: Hospital de Sant Pau

Nombre de places: 1

Referència del Concurs:
Cos al qual pertany la plaça:
N. de places:
Àrea de coneixement:
Departament:
Perfil:

A1/
007
Catedràtic d’Universitat
1
Química Física
Química
Química Física
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COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
PERE LLUIS CABOT JULIÀ
ENRIC BRILLAS COSO

CU
CU

Universitat de Barcelona
Universitat de Barcelona

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
XAVIER DOMÈNECH ANTÚNEZ
JOSEP M. LLUCH LÓPEZ

CU
CU

Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona

Referència del Concurs:
Cos al qual pertany la plaça:
N. de places:
Àrea de coneixement:
Departament:
Perfil:

A2/
066
Catedràtic d’Universitat
1
Teoria i Història de l’Educació
Pedagogia Sistemàtica i Social
Teoria i Història de l’Educació

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
JAUME SARRAMONA LÓPEZ
JOANA NOGUERA ARROM

CU
CU

Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Rovira i Virgili

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
FERRAN FERRER JULIÀ
JOAQUIM GAIRÍN SALLÁN

CU
CU

Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona

Referència del Concurs:
Cos al qual pertany la plaça:
N. de places:
Àrea de coneixement:
Departament:
Perfil:

A3/
116
Catedràtic d’Universitat
1
Producció Animal
Ciència Animal i dels Aliments
Producció Animal. Manipulació Embrionària.

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
ARMAND SANCHEZ BONASTRE
JESUS PIEDRAFITA ARILLA

CU
CU

Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
FERNANDO LÓPEZ GATIUS
JOSEP GASA GASÓ
Referència del Concurs:
Cos al qual pertany la plaça:
N. de places:
Àrea de coneixement:
Departament:
Perfil:

CU
CU

Universitat de Lleida
Universitat Autònoma de Barcelona
A4/
117
Catedràtic d’Universitat
1
Medicina i Cirurgia Animals
Medicina i Cirurgia Animals
Cirurgia General i Cirurgia Clínica
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COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
FIDEL SAN ROMÁN ASCASO
LLUIS FERRER CAUBET

CU
CU

Universidad Complutense de Madrid
Universitat Autònoma de Barcelona

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
SANTIAGO LAVÍN GONZÁLEZ
MANUEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

CU
CU

Referència del Concurs:
Cos al qual pertany la plaça:
N. de places:
Àrea de coneixement:
Departament:
Perfil:

Universitat Autònoma de Barcelona
Universidad Complutense de Madrid
A5/
125
Catedràtic d’Universitat
1
Música
Art
Patrimoni Musical

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
ANTONIO MARTIN MORENO
Mª ANTONIA VIRGILI BLANQUET

CU
CU

Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Valladolid

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
EMILIO CASARES RODICIO
CU
CARMELO CABALLERO FERNÁNDEZ-RUFETE CU
Referència del Concurs:
Cos al qual pertany la plaça:
N. de places:
Àrea de coneixement:
Departament:
Perfil:

Universidad de Granada
Universidad de Valladolid

A6/
27
Catedràtic d’Universitat
2
Fisiologia
Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia
Fisiologia Animal

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
ANTONIO ARMARIO GARCIA
XAVIER NAVARRO ACEBES

CU
CU

Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
SILVIA CRESPO GIMÉNEZ
BERNARDO CASTELLANO LÓPEZ

CU
CU

Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona

Referència del Concurs:
Cos al qual pertany la plaça:
N. de places:
Àrea de coneixement:
Departament:
Perfil:

B7/
118
Professor Titular d’Universitat
1
Teoria i Estètica de les Arts
Filosofia
Estètica
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COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
GERARD VILAR ROCA
FRANCISCA PÉREZ CARREÑO

CU
TU

Universitat Autònoma de Barcelona
Universidad de Murcia

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
ANA MARIA CALVERA SAGUÉ
JORDI IBAÑEZ FANÉS

TU
TU

Universitat de Barcelona
Universitat Pompeu Fabra

Referència del Concurs:
Cos al qual pertany la plaça:
N. de places:
Àrea de coneixement:
Departament:
Perfil:

B8/
119
Professor Titular d’Universitat
1
Fonaments de l’Anàlisi Econòmica
Economia i Història Econòmica
Fonaments de l’Anàlisi Económica

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
TERESA GARCIA-MILÀ
JORDI CABALLÉ VILELLA

CU
CU

Universitat Pompeu Fabra
Universitat Autònoma de Barcelona

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
JUAN CARLOS CONESA ROCA
JUAN ENRIQUE MARTINEZ LEGAZ

TU
CU

Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona

Referència del Concurs:
Cos al qual pertany la plaça:
N. de places:
Àrea de coneixement:
Departament:
Perfil:

B9/
124
Professor Titular d’Universitat
1
Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Microelectrònica i Sistemes Electrònics
Disseny de Sistemes Digitals

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
JORDI AGUILÓ LLOBET
CARLES FERRER RAMIS

CU
TU

Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
ELENA VALDERRAMA VALLES
MERCE RULLAN AYZA

CU
TU

Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona

Concurs de places de professorat (Places Vinculades)
UAB - IMAS
Referència del Concurs:
Cos docent:
Nombre de places:

A1/
049
Catedràtic d’Universitat
Una
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Àrea de coneixement:
Departament:
Especialitat:
Institució Sanitària:
Destí:

Psiquiatria
Psiquiatria i Medicina Legal
Psiquiatria
IMAS
Hospital del Mar

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
MIQUEL CASAS BRUGUÉ
JULIO VALLEJO RUILOBA

CU
CU

Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
ADOLF TOBEÑA PALLARÉS
CARME JUNQUÉ PLAJA

CU
CU

Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona

Referència del Concurs:
Cos docent:
Nombre de places:
Àrea de coneixement:
Departament:
Especialitat:
Institució Sanitària:
Destí:

B2/
122
Professor Titular d’Universitat
Una
Cirurgia
Cirurgia
Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu
IMAS
Hospital del Mar

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
MANUEL ARMENGOL CARRASCO
ANTONI SITGES SERRA

CU
CU

Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
ANTONI GELABERT MAS
JOAN LLUIS MINGUELLA MARTÍ

CU
TU

Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona

Concurs de places de professorat (Places Vinculades)
UAB – SANT PAU
Referència del Concurs:
Cos docent:
Nombre de places:
Àrea de coneixement:
Departament:
Especialitat:

A1/120
Catedràtic d’Universitat
Una
Otorinolaringologia
Cirurgia
Otorinolaringologia

Institució Sanitària:

Patronat de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau.

Destí:

Hospital de Sant Pau
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COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
CARLOS SUAREZ NIETO
JOSÉ BASTERRA ALEGRIA

CU
CU

Universidad de Oviedo
Universitat de València

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
XAVIER RIUS CORNADÓ
JAUME FERNÁNDEZ-LLAMAZARES
RODRÍGUEZ

Referència del Concurs:
Cos docent:
Nombre de places:
Àrea de coneixement:
Departament:
Especialitat:
Institució Sanitària:
Destí:

CU

Universitat Autònoma de Barcelona

CU

Universitat Autònoma de Barcelona

A2/121
Catedràtic d’Universitat
Una
Obstetrícia i Ginecologia
Pediatria, Obstetrícia, Ginecologia i Medicina Preventiva
Obstetrícia i Ginecologia
Patronat de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau.
Hospital de Sant Pau

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
LLUIS CABERO ROURA
JOAN BALASCH CORTINA

CU
CU

Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
JUAN ANTONIO VANRELL DIAZ
ERNESTO FABRE GONZALEZ

CU
CU

Referència del Concurs:
Cos docent:
Nombre de places:
Àrea de coneixement:
Departament:
Especialitat:
Institució Sanitària:

B3/123
Professor Titular d’Universitat
Una
Pediatria
Pediatria, Obstetrícia, Ginecologia i Medicina Preventiva
Pediatria i les seves àrees específiques
Patronat de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau.
Hospital de Sant Pau

Destí:

Universitat de Barcelona
Universidad de Zaragoza

COMISSIÓ:
Membres a proposta del Departament
ANTONIO CARRASCOSA LEZCANO
ORIOL VALL COMBELLES

CU
TU

Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona

Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre:
ANTONIO MUR SIERRA
CARLOS RODRIGO GONZALO DE LIRIA

TU
TU

Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona
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Acord 13/2007, de 28 de març, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la proposta de
comunicació al Consejo de Coordinación Universitària de places de cossos docents per habilitar, que tot seguit
es transcriu:

Places a comunicar al Consejo de Coordinación Universitaria
Places docents de Campus

Plaça

Cos

Àrea

1

Catedràtic d’universitat

Música

1

Professor Titular d’Universitat

Fonaments de l’Anàlisi Econòmica

Places docents de Vinculades
UAB - IMAS
Cos docent: Catedràtic d’Universitat
Àrea de coneixement: Psiquiatria
Especialitat: Psiquiatria
Destí: Hospital del Mar

Nombre de places: 1

Cos docent: Professor Titular d’Universitat
Àrea de coneixement: Cirurgia
Especialitat: Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu
Destí: Hospital del Mar

Nombre de places: 1

UAB - SANT PAU
Cos docent: Catedràtic d’Universitat
Àrea de coneixement: Otorinolaringologia
Especialitat: Otorinolaringologia
Destí: Hospital de Sant Pau

Nombre de places: 1

Cos docent: Professor Titular d’Universitat
Àrea de coneixement: Obstetrícia i Ginecologia
Especialitat: Obstetrícia i Ginecologia
Destí: Hospital de Sant Pau

Nombre de places: 1

Cos docent: Professor Titular d’Universitat
Àrea de coneixement: Pediatria
Especialitat: Pediatria i les seves àrees específiques
Destí: Hospital de Sant Pau

Nombre de places: 1

I.3.5. Comissió de Política Lingüística
Acord 1/2007, de 20 de març, pel qual s'informa favorablement de la proposta d’elaboració del nou Pla de
Política Lingüística.
Acord 2/2007, de 20 de març, pel qual s'aprova formalment el suport de la Comissió de Política Lingüística i
del Servei de llengües de la UAB, d’acord amb les necessitats de cada centre i en funció dels recursos
disponibles.
Acord 3/2007, de 20 de març, pel qual s'aprova la proposta de resolució de la convocatòria d’ajuts per a
redactar tesis doctorals en català, que tot seguit es transcriu:
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Resolució de la convocatòria d’ajuts per a redactar tesis doctorals en català. Any 2007
Departament

Data de lectura

Resolució

Dept. de Psicologia Clínica i de la Salut

Abril-maig 2007

351 €

Dept. d’Art

Maig 2007

592,02 €

Dept. de Ciència Política i Dret Públic

Novembre 2006

1.131€

Dept. de Sociologia

Setembre 2007

936 €
3.010,02 €

TOTAL

I.3.6. Comissió de Qualitat i d’Avaluació
Acord 1/2007, de 29 de març, pel qual s’aprova l'avaluació de l'activitat docent del professorat funcionari de
la UAB que ha presentat la corresponent sol·licitud (trams docents estatals 2006).
Acord 2/2007, de 29 de març, pel qual s’aprova l'avaluació de l'activitat docent del professorat laboral de la
UAB que ha presentat la corresponent sol·licitud (trams docents bàsics 2006).
Acord 3/2007, de 29 de març, pel qual s’aprova la resolució de la convocatòria extraordinària 2005
d’avaluació de l’activitat docent del professorat funcionari de la UAB, que tot seguit es transcriu:
Convocatòria extraordinària d’avaluació de l’activitat docent del professorat funcionari de la UAB
Relació de professors/res amb avaluació positiva
Cognoms

Nom

ALBERO ANDRES
ANDREU AZNAR
ARGELAGUET ARGEMI
AVILES PUIGVERT
BALCELLS GONZALEZ
BARBANOJ RODRÍGUEZ

MARIA MAGDALENA
JORDI
JORDI
FRANCESC XAVIER
ALBERT
MANUEL JOSÉ

BARBERA SANDEZ
BASSOLS TEIXIDO
BLECUA PERDICES
BRETON RENARD
CASAN CLARA
CASSANY CELS
COROMINAS PIULATS
FORTUNY AYMEMI
GUALLARTE NUEZ
GUTIERREZ GALINDO
ILLA SENDRA
LENOIR JAMELOT
MARTINEZ GAZQUEZ
MELCHOR MUÑOZ

SALVADOR
ANNA MARIA
ALBERTO
FRANCOISE
PERE
ENRIC
MARIA
JOSEP MARIA
CARLOS
JUAN FRANCISCO
MARIA ISABEL
FRANCOISE
JOSE
VICENT DE
MARIA TERESA
IVAN
MERCEDES
MARIA CARMEN
ANGELS

MORA AZNAR
MUÑIZ OLIVERA
MUR EFFING
NUÑEZ ZORRILLA
PASCUAL DE SANS
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PEIRO ALEMANY
PRATS FERRET
QUER I AGUSTÍ

MONTSERRAT
MARIA
MIQUEL
ALAN DAVIDSON
JAVIER
ROSANA
MIQUEL
JOAQUIN
NEUS
ENRIQUE
JOSEFA

REEVES
RETANA ALUMBREROS
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
SABRIA LEAL
SANCHIS ALDAS
SANMARTI PUIG
VERDU NAVARRO
YZUEL GIMENEZ

Acord 4/2007, de 29 de març, pel qual s’aprova la resolució de la convocatòria 2006 d’avaluació de
l’activitat docent del professorat funcionari de la UAB, que tot seguit es transcriu:
Convocatòria d’avaluació de l’activitat docent del professorat funcionari de la UAB

Relació de professors/res amb avaluació positiva
Cognoms
AIGE GIL
ALCAÑIZ BALDELLOU
ALTURO PERUCHO
ALUJA PARIS
ARA BERTRAN
ARGENTER GIRALT
AUSINA RUIZ
BACARIA COLOM
BAGAN CAPELLA
BALLBE MALLOL
BARO MARINE
BARRANTES VIDAL
BAYLINA FERRÉ
BAYÓN RUEDA
BIGAS SALVADOR
BLANCH NIETO
BLANCH RIBAS
BONET ALSINA
BONET BAGANT
BRANCHADELL GALLO
BRUGUÉS DOMÈNECH
BRUNET CID
CABRE OLLE
CAMBRA VERGES
CAMPOS COLOMA
CAMPS CAMPRUBÍ
CAPDEVILA BATET
CAPDEVILA VIDAL
CAPELLA HEREU
CAPELLAS PUIG
CARRASQUER OTO
CARRASSON LOPEZ DE LETONA
CARRIO SOLDEVILA
CASALS I COSTA
CASAS ALVERO
CAUS GRACÍA
CLAVERIA NADAL
CORTES FITE

Nom
VICENTE
JOSEP MARIA
JESUS
MARIA PILAR
PERE
JOAN-ALBERT
VICENTE
JORDI
EMILI
MANUEL
MARIA DOLORS
NEUS
MIREIA
JOAN CARLES
MONTSERRAT
MARGARITA
JOSEP MARIA
MARIA EULALIA
MARIA MONTSERRA
VICENC
MONTSERRAT
FERRAN
LUIS GONZAGA MA
CRISTINA
JUAN IGNACIO PE
ROSA
MONTSERRAT
MARIA MERCÈ
DOLORS
MARTA
PILAR
MAITE
MARIA ROSA
RAMON
CARLES
ESMERALDA
MONTSERRAT
ANA
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CORTÉS I MIR
CREEL
CRESPO GIMÉNEZ
CROS ALAVEDRA
CUGAT MAURI
DOMINGO MIRALLES
DURA GUIMERÀ
ENSINGER
ESPINET BLANCH
ESTEVE MARTÍNEZ
ESTEVE PARDO
ESTEVEZ ESCALERA
FÀBREGAS MARTÍNEZ
FARRE CERVELLE
FERNANDEZ GIMENO
FERRÉ SUANA
FONT BORRAS
FORNS SERRALLONGA
FOX KENNEDY
FRANCO PUNTES
FRANQUET CALVET
FUSTER MARQUES
GABARRELL DURANY
GALA DURAN
GARAY URIARTE
GARCIA ARAN
GARCIA CESTONA
GARCIA MORALES
GARRIGA ESCRIBANO
GETE-ALONSO Y CALERA
GIMENEZ CANDELA
GODIA CASABLANCAS
GONZÁLEZ NUÑEZ
GONZÁLEZ QUESADA
GRANDE POSA
GUARDIA MASSO
GUTIÉRREZ ROSADO
HERNÁNDEZ BUDÉ
HERVÁS SÁNCHEZ
IGLESIAS FONSECA
JANE BALLABRIGA
LIMONERO GARCIA
LLADÓS CANET
LLAGOSTERA CASAS
LLEBOT RABAGLIATI
LLINÁS GRAU
LLONCH ANDREU
LÓPEZ BÉJAR
LOPEZ BELBEZE
LOPEZ GUIX
LUMBRERAS RUIZ
LUZON FERNANDEZ
MACHO STADLER
MALGOSA MORERA
MANTECA VILANOVA
MARQUET CORTES
MARTÍ I GÒDIA
MARTIN ALEGRE
MARTINEZ GONZALEZ

FRANCESC
MICHAEL DAVID
SÍLVIA
ANA MARIA
MIRIAM ANA
CARLOS
ANTONI
DORIS
MARIA
ISABEL
GUADALUPE
JORDI
ESTEVE
MARIA MERCÈ
ESTER
NÚRIA
NURIA ESTHER
MARIA DOLORES
WINIFRED OLIVIA
DANIEL
ROSA
CARME
XAVIER
CAROLINA
ANA ISABEL
MERCEDES
MIGUEL ANGEL
MARIA JESUS
CECILIO
M. DEL CARMEN
TERESA
FRANCESC
JOSÉ LUIS
ALFONSO
LUIS
JAUME
TERESA
PORFIDIO
JOSÉ PABLO
J. ANTONI
MARIA CLAUSTRE
JOAQUIN TIMOTEO
JOSEP
MONTSERRAT
JOSEP ENRIC
MIREIA
JUAN
MANUEL ANTONIO
MARIA PILAR
GABRIEL
FELIPE
VIRGINIA
INES
ASSUMPCIO
FRANCISCO J.
JORDI
ENRIQUE
SARA
CARMEN
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MARTÍNEZ RAMÍREZ
MARTÍNEZ-CARRASCO PIGNATELLI
MÉNDEZ VILASECA
MIRAPEIX LUCAS
MOGAS AMORÓS
MOIX QUERALTO
MOLERO MESA
MOLINERO EGEA
MONTSERRAT JAUME
MORA VENTURA
MOR-MUR FRANCESCH
MOURE LOPEZ
MUNILLA LEON
MUÑOZ JUSTICIA
MUÑOZ PRADAS
MUÑOZ TAPIA
NART VIÑALS
NAVARRO VILLANUEVA
OLLER FREIXA
OLLER SALES
ORERO CLAVERO
OROZCO JUTORAN
PAGES BLANCH
PALLARÉS AÑÓ
PALLARES PAREJO
PARES CASASAMPERA
PEREZ VALLVERDU
PERPINYA MORERA
PIELLA VILA
PINIELLA FEBRER
PLA SOLER
PONS CÀNOVAS
PONS MUÑOZ
PONS PICART
PONSA FONTANALS
PRAT PLA
PRATS PASTOR
PRIETO ARCINIEGA
PUIGVERT PLANAGUMA
PUJOL ANDREU
QUESADA CASAJUANA
RABANAL PRADOS
RAICH ESCURSELL
RECODER SELLARES
REXACHS DEL ROSARIO
REY-JOLY BARROSO
RIBAS SEIX
RIGAU MAS
RIPOLL ARACIL
RISCH
ROCA CORREA
ROCHE OLIVAR
RODRIGO GONZALO DE LIRIA
RODRIGUEZ PUERTA
RODRIGUEZ VIEJO
RUBIO MARTÍNEZ
SALA ROCA
SANAHUJA YLL
SANCHEZ BONASTRE

PAZ
JOSÉ MIGUEL
ANTONI
ROSA MARIA
MARIA TERESA
JOANA
JORGE
MARIA AMALIA
MAGDALENA
MARIA TERESA
MONTSERRAT
JUAN CARLOS
TOMAS
JUAN MANUEL
FRANCISCO
RAMON
ENRIC
MARIA CARMEN
MONTSERRAT
BENJAMÍN
PILAR
MARIANA
JUAN
MARC
SUSANA
XAVIER
EULALIA
MARIA REMEI
ANNA M.
JOAN FRANCESC
REYES
FERRAN
JOSE MARIA
JOSEFINA
MONTSERRAT
ÀNGELS
GUILLEM
ALBERTO
GEMMA
JOSEP
JOSE DANIEL
ROSA MARIA
ROSA MARIA
MARIA JOSE
DOLORES ISABEL
CELESTINO
TERESA
TERESA
ANA
FRANK ROBERT
DAVID
ROBERT
CARLOS
MARIA JOSE
JAVIER
JUAN CARLOS
JOSEFINA
ENCARNACION
ARMAND
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SANCHEZ CARRACEDO
SANCHO PIFARRE
SANTALO PEDRO
SERRAT GUAL
SODUPE ROURE
SOLA CASADEVALL
SOLANILLA DEMESTRE
SOLÉ CLIVILLÉS
SOLE RESINA
SOLSONA PAIRO
SORRIBES GOMIS
SUBIRÀ ALVAREZ
SUÑE TARRUELLA
TIRADO SERRANO
TORRAS FRANCES
TORREGUITART MIRADA
TRUJILLO MESA
USANDIZAGA LLEONART
VALIENTE MALMAGRO
VALL COMBELLES
VALLE ZAFRA
VARGAS BLASCO
VARIAS GARCIA
VENTURA OLLER
VICTORI BLAYA
VILANOVA ARBOS
VILAR ROCA
VITRIA MARCA
VIVES I SANTA-EULALIA
YSAS SOLANES

DAVID
FERRAN
JOSEP
JUAN
MARIA
JOAN
VICTORIA
JOSEP
JUDITH
MONTSERRAT
JOAN
SUSANA
JORDI
FCO. JAVIER
MARÍA ÁNGELES
MARIA CONSOL
ANTONIO JOSE
ELENA
MANUEL
ORIOL
MANUEL DEL
VICTOR MANUEL
CARLOS
MONTSERRAT
MIA
RAMON
GERARD
JORDI
JOSEP
PERE

Acord 5/2007, de 29 de març, pel qual s’autoritza que les peticions d’avaluació de l’activitat docent del
professorat de la UAB per tramitar la certificació de l’activitat docent per l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya seran resoltes per la Comissió de Qualitat i Avaluació sense necessitat de
convocatòria específica.
Acord 6/2007, de 29 de març, pel qual no s’atorga avaluació positiva de l’activitat docent per tramitar la
certificació de l’activitat docent per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, a un
professor de la UAB.
Acord 7/2007, de 29 de març, pel qual s’autoritza l’adjunta als vicerectors d’Estudis i de Qualitat i
d’Ordenació Acadèmica per tal que pugui modificar els terminis inclosos en les convocatòries referents a
l’avaluació de l’activitat docent del professorat per adequar-los a les necessitats temporals d’aquestes
convocatòries.
Acord 8/2007, de 29 de març, pel qual s’autoritza l’adjunta als vicerectors d’Estudis i de Qualitat i
d’Ordenació Acadèmica per tal que resolgui les sol·licituds presentades pel professorat de la UAB per a
l’avaluació de la seva activitat docent en els casos que no compleixin els requisits exigits per a la seva
participació en la convocatòria corresponent.
I.4. Comissió de Reclamacions
Acord 1/2007 de 8 de març, pel qual es desestima el recurs presentat per una doctora contra la proposta de
la Comissió Avaluadora del concurs intern per a la provisió d'una plaça de professorat associat amb destinació
al Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació, i, en conseqüència, confirmar íntegrament aquella
proposta.
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Acord 2/2007 de 8 de març, pel qual es desestimar el recurs presentat per una doctora contra la proposta
de la Comissió Avaluadora del concurs 132/D0465 per a la provisió d'una plaça de professor ajudant doctor
(lector) amb destinació al Departament d'Antropologia Social i Cultural, i, en conseqüència, confirmar
íntegrament aquella proposta.

I.5. Resolucions del Rectorat
Resolució del secretari general, de 29 de gener de 2007, per la qual es donen instruccions per efectuar
compulses de documents a la UAB. que tot seguit es transcriu:
Criteris sobre compulsa de documents
1.- Concepte de còpia compulsada
S’entén per còpia compulsada d’un document la còpia confrontada amb el document original en el qual es fa
constar, mitjançant una diligència, la seva coincidència formal amb l’original.
2.- Documents que es poden compulsar
Poden compulsar-se a la UAB els documents següents:
a)

Les còpies de qualsevol document original expedit per la UAB o que es trobi en un expedient d’aquesta
Universitat o, en el seu cas, de les entitats participades.

b)

Les còpies de qualsevol document original que hagi de ser presentat o sorgir efectes en procediments i
activitats de la UAB.

c)

Les còpies de qualsevol document original que el personal acadèmic, personal d’administració i serveis i
alumnat hagi de presentar en altres institucions per a participar en convocatòries, concursos, projectes
o actuacions similars relacionades amb la seva respectiva condició universitària. En tot cas la validesa
de les compulses restarà condicionada a l’acceptació per part de les institucions destinatàries dels
documents.

3.- Àmbits responsables per a efectuar compulses
Els documents que hagin de ser objecte de compulsa es compulsaran, sens perjudici del que estableixi la
normativa vigent, a les gestions acadèmiques, econòmiques i departamentals on tinguin entrada o es tramiten
els expedients dels quals formen part i, en tot cas, a l’Arxiu General i Registre i al Gabinet Jurídic de la UAB.
4.- Diligència de compulsa
La diligència de compulsa s’instrumenta per mitja d’un tampó encapçalat amb el nom “Universitat Autònoma de
Barcelona”, el nom de la dependència administrativa corresponent i el text de la compulsa que ha de dir
“Aquesta fotocòpia reprodueix fidelment el seu original”, o una redacció similar. Al final hi ha de figurar la data i
el càrrec, nom i signatura de la persona que fa la compulsa. Per la prestació d’aquest servei no es cobrarà cap
taxa ni preu.
5.- Altres actuacions
Aquestes instruccions s’estableixen sens perjudici del que es determini específicament en relació amb la
compulsa electrònica de documents i la regulació que s’estableixi reglamentàriament en relació amb l’expedició
de còpies autèntiques de documents de la UAB.

Resolució del rector, de 6 de març de 2007, per la qual es delega la signatura per a la subscripció de
convenis de col·laboració amb altres universitats per a l’elaboració de tesis doctorals en cotutela.
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Resolució del rector, de 27 de març de 2007, per la qual es designa el doctor Jordi Marquet Cortés,
vicerector de Projectes Estratègics, rector suplent durant el període comprès entre els dies 1 i 4 d’abril de 2007,
ambdós inclosos.
Resolució del rector, de 27 de març de 2007, per la qual es designa la doctora M. Dolors Riba Lloret,
vicerectora d’Ordenació Acadèmica, rectora suplent durant el període comprès entre els dies 5 i 9 d’abril de
2007, ambdós inclosos.

I.6. Resolucions de la Gerència
Resolució del gerent, de 12 de març de 2007, per la qual delega la senyora Mireia Cendrós Carreras,
vicegerenta d’Economia, per a les funcions gerencials, que haurà de compaginar amb les que li són pròpies, el
dia 18 de març de 2007.
Resolució del gerent, de 12 de març de 2007, per la qual delega la senyora Marta Vilalta Casals, cap de
l’Oficina de Panificació i Qualitat, per a les funcions gerencials, que haurà de compaginar amb les que li són
pròpies, durant el període del 2 al 5 d’abril de 2007, ambdós inclosos.
II. Nomenaments i cessaments
II.1. Facultats i Escoles universitàries
Nomenaments
Resolució del rector, de 9 de març de 2007, per la qual es nomena la senyora Maria Valdés Gázquez
coordinadora del Programa Oficial de Postgrau d’Estudis Socials i Culturals.
Resolució del rector, de 9 de març de 2007, per la qual es nomena el senyor Antonio Miguel Solana Solana
coordinador del Programa Oficial de Postgrau de Geografia, Demografia i Planificació Territorial.
Resolució del rector, de 9 de març de 2007, per la qual es nomena el senyor Joaquim Pera Isern
coordinador del Programa Oficial de Postgrau d’Història.
Resolució del rector, de 9 de març de 2007, per la qual es nomena la senyora Teresa Cabré Monné
coordinadora del Programa Oficial de Postgrau de Llengua i Literatura.
Resolució del rector, de 9 de març de 2007, per la qual es nomena la senyora Dolores Jaraquemada Pérez
de Guzmán coordinadora del Programa Oficial de Postgrau de Biociències.
Resolució del rector, de 9 de març de 2007, per la qual es nomena la senyora Montserrat Sarra Adroguer
coordinadora del Programa Oficial de Postgrau de Ciència i Tecnologia Ambientals.
Resolució del rector, de 9 de març de 2007, per la qual es nomena el senyor Francesc Pi Vila coordinador
del Programa Oficial de Postgrau de Ciències.
Resolució del rector, de 9 de març de 2007, per la qual es nomena el senyor Daniel Tena Parera
coordinador del Programa Oficial de Postgrau de Comunicació.
Resolució del rector, de 9 de març de 2007, per la qual es nomena la senyora Montserrat Farell Ferrer
coordinadora del Programa Oficial de Postgrau d’Economia de l’Empresa.
Resolució del rector, de 9 de març de 2007, per la qual es nomena el senyor Ramon Vilanova Arbós
coordinador del Programa Oficial de Postgrau d’Enginyeria.
Resolució del rector, de 9 de març de 2007, per la qual es nomena el senyor Miquel Sabrià Leal
coordinador del Programa Oficial de Postgrau de Medicina i Salut.
Resolució del rector, de 9 de març de 2007, per la qual es nomena el senyor Antonio Martín Artiles
coordinador del Programa Oficial de Postgrau de Sociologia.
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Resolució del rector, de 9 de març de 2007, per la qual es nomena la senyora Marisa Presas Corbella
coordinadora del Programa Oficial de Postgrau de Traducció, Interpretació i els seus contextos socioculturals.
Resolució del rector, de 9 de març de 2007, per la qual es nomena la senyora Dolors Fondevila Palau
coordinadora del Programa Oficial de Postgrau de Veterinària i Ciències Alimentàries.
Resolució del rector, de 9 de març de 2007, per la qual es nomena el senyor Lupicinio Iñíguez Rueda
coordinador del Programa Oficial de Postgrau de Psicologia.
Resolució del rector, de 9 de març de 2007, per la qual es nomena el senyor José Luís Lalueza Sazatornil
coordinador del Programa Oficial de Postgrau de Psicologia.
Resolució del rector, de 13 de març de 2007, per la qual es nomena el senyor Juan José Garcia Garcia
coordinador d’Estudis d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, Especialitat Sistemes Electrònics, de l’Escola
Tècnica Superior d’Enginyeria.
Resolució del rector, de 13 de març de 2007, per la qual es nomena el senyor Gonzalo Seco Granados
coordinador d’Estudis d’Enginyeria de Telecomunicació de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria.
Resolució del rector, de 13 de març de 2007, per la qual es nomena el senyor Jordi Suñé Tarruella
coordinador d’Estudis d’Enginyeria Electrònica de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria.
Resolució del rector, de 13 de març de 2007, per la qual es nomena el senyor Santiago Suriñach Cornet
coordinador d’Estudis d’Enginyeria de Materials de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria.
Resolució del rector, de 13 de març de 2007, per la qual es nomena la senyora M. Dolors Benaiges Massa
coordinadora d’Estudis d’Enginyeria Química de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria.
Resolució del rector, de 19 de març de 2007, per la qual es nomena el senyor José Antonio Fernández
Amor vicedegà de Biblioteca, Noves Tecnologies, Infraestructura i Economia de la Facultat de Dret.
Resolució del rector, de 19 de març de 2007, per la qual es nomena la senyora Carolina Gala Durán
vicedegana de Tercer Cicle de la Facultat de Dret.
Cessaments
Resolució del rector, de 9 de març de 2007, per la qual el senyor Lupicinio Iñíguez Rueda cessa com a
coordinador del Programa Oficial de Postgrau de Psicologia.
Resolució del rector, de 13 de març de 2007, per la qual el senyor Josep Parrón Granados cessa com a
Sotscoordinador d’Estudis de Telecomunicació de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria.
Resolució del rector, de 13 de març de 2007, per la qual la senyora M. Ángeles Vázquez Castro cessa com
a Sotsdirectora d’Estudis de Telecomunicació de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria.
Resolució del rector, de 13 de març de 2007, per la qual el senyor Jordi Suñé Tarruella cessa com a
sotsdirector d’Estudis d’Enginyeria Electrònica de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria.
Resolució del rector, de 13 de març de 2007, per la qual el senyor Santiago Suriñach Cornet cessa com a
sotsdirector d’Estudis d’Enginyeria de Materials de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria.
Resolució del rector, de 13 de març de 2007, per la qual la senyora M. Dolors Benaiges Massa cessa com a
sotsdirectora d’Estudis d’Enginyeria Química de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria.
Resolució del rector, de 19 de març de 2007, per la qual el senyor José Antonio Fernández Amor cessa com
a vicedegà de Biblioteca i de Noves Tecnologies de la Facultat de Dret.
Resolució del rector, de 19 de març de 2007, per la qual la senyora Carolina Gala Durán cessa com a
vicedegana d’Infraestructura i d’Economia de la Facultat de Dret.
Resolució del rector, de 19 de març de 2007, per la qual el senyor Rafael Arenas Garcia cessa com a
vicedegà de Tercer Cicle i de Relacions Institucionals de la Facultat de Dret.
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II.2. Instituts universitaris
Nomenaments
Resolució del rector, de 9 de març de 2007, per la qual es nomena el senyor Xavier Daura Ribera
sotsdirector de l’Institut de Biotecnologia i Biomedicina “Vicent Villar i Palasí”
II.3. Serveis administratius
Nomenaments
Resolució del gerent, de 2 de març de 2007, per la qual es nomena la senyora Àurea Roldán Barrera
Administradora de Centre de la Facultat de Medicina i com a responsable del projectes específics que tot seguit
es relacionen:
- Trasllat i integració de la Facultat de Medicina al Campus de Ciències de la Salut a Sant Pau de Barcelona.
- Creació de l’espai interuniveristari de l’Hospital del Mar entre la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat
Autònoma de Barcelona
Resolució del gerent, de 2 de març de 2007, per la qual es nomena la senyora Anna Barragán Leiva
Administradora de Centre Lletres i de Psicologia.
Resolució del gerent, de 2 de març de 2007, per la qual es nomena el senyor Salvador Córdoba Jiménez
cap de l’Oficina d’Anàlisis Econòmiques, amb dependència orgànica i dependència funcional de la Vicegerència
d’Economia.
Resolució del gerent, de 16 de març de 2007, per la qual es nomena la senyora Montserrat Roca Trescents
cap de l’Àrea de Relacions Internacionals.
III. Convenis
III.1. Marcs de col·laboració
Conveni de 28 de gener de 2007 entre la UAB i la Martin-Luther-University Halle-Wittenberg d’Alemanya,
per col·laborar en l’àrea de la investigació científica i acadèmica.
Conveni de 31 de gener de 2007 entre la UAB i la xarxa Rudecolombia (Universidad del Atlántico,
Universidad de Caldas, Universidad de Cartagena, Universidad del Cauca, Universidad del Magdalena,
Universidad de Nariño, Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
Universidad del Tolima), per fomentar la col·laboració a fi de desenvolupar activitats conjuntes en les àrees
científica, tècnica, docent, acadèmica i d’investigació.
Conveni de 5 de febrer de 2007 entre la UAB i l’Ajuntament de Sabadell, per renovar el conveni marc de
col·laboració de data 29 de gener de 1998, en matèria de formació continuada.
Conveni de 13 de març de 2007 entre la UAB i la Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
(PURCS) de Brasil, per emmarcar i coordinar l’actuació de les parts en assessoraments, intercanvis d’informació
i realitzacions, en els camps acadèmics i d’investigació.
III.2. Específics
Conveni de 29 de setembre de 2006 entre la UAB, l’OA Flor de Maig i l’Ajuntament de Barberà del Vallès,
per desenvolupar investigacions amb metodologies participatives dins de la diplomatura de postgrau sobre
metodologies participatives per al desenvolupament local i comunitari sota la denominació de Escenaris de futur
sobre la convivència, dins del marc d’actuació del Pla de Ciutat.
Conveni de 16 d’octubre de 2006 entre la UAB i la Fundació Universitària del Bages, per a l’organització
d’activitats de docència d’anatomia del Postgrau de Cirurgia Podològica de Mínima Incisió, durant el curs
acadèmic 2006/2007.
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Conveni de 4 de desembre de 2006 entre la Administración General del Estado, les Comunitats Autònomes
de: Andalusia, Canàries, Cantàbria, Castella-La Manxa, Catalunya (a través de la UAB entre d’altres), València,
Extremadura, Madrid, Múrcia, País Basc, l’Institut d'Investigació de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau,
l’Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer, l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona i la
Fundación para la Investigación Médica Aplicada, per a la creació del Consoci Ciber per a l'àrea temàtica de
malalties neurodegeneratives.
Conveni de 12 de desembre de 2006 entre la UAB i l’Ajuntament de Barcelona, per a l’adhesió de la UAB
com a membre del Consell Promotor de Barcelona Ciència 2007.
Conveni de 20 de desembre de 2006 entre la UAB i l’Ajuntament de Sant Feliu 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.
Addenda de 22 de desembre de 2006 entre la UAB i la Societat Privada Municipal Barcelona Activa SA per
prorrogar el conveni signat en data 30 de novembre de 2004, pel disseny, implementació i difusió d'accions de
divulgació i capacitació digital en el marc del projecte Cibernàrium. S’adjunta un annex amb les actuacions a
realitzar de gener a juny de 2007.
Conveni de 28 de desembre de 2006 entre la UAB i el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
(CEJFE) de la Generalitat de Catalunya, per prorrogar el conveni signat en data 1 de setembre de 2003 per a
l'organització del màster i la diplomatura de postgrau en Criminologia i Execució Penal.
Addenda d’1 de gener de 2007 entre la UAB i l’Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) per
a la modificació de la clàusula setena del conveni marc de col·laboració signat en data 20 de novembre de 2003
relativa als drets de propietat intel·lectual i industrial i incorporació d’unes clàusules noves relatives a la
Protecció de Dades i a la Prevenció de Riscos Laborals.
Conveni d’1de gener de 2007 entre la UAB i el Grupo CH-Werfen. Medicinália de Portugal, per a la realització
d'un Curs de cirurgia de genoll en cadàver.
Conveni de 2 de gener de 2007 entre la UAB i la Fundació Puigvert, per a la renovació del conveni pel
lloguer d’aules i proporció dels animals pel curs de Formació en Cirurgies Laparoscòpiques en Porcs a la
Fundació Puigvert.
Conveni de 5 de gener de 2007 entre la UAB i RBA Libros, S.A., per col·laborar en l'organització del curs del
Màster La Edición: Oficio, Arte y Negocio en la seva edició 2006-2007.
Conveni de 12 de gener de 2007 entre la UAB i la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI),
per a la convocatòria anual de "Becas MAEC-AECI" en compliment del conveni marc signat en data 9 d’abril de
2002.
Conveni de 15 de gener de 2007 entre la UAB i la Fundació Barberà Promoció, per a l’organització,
realització i coordinació d’activitats de formació empresarial a executar a partir del mes de gener de 2007 i fins
el 30 de juny de 2007.
Conveni de 16 de gener de 2007 entre la UAB i Badalona Comunicació SA (Televisió Badalona), per a
l’organització conjunta d’un curs sota la denominació de Curs de conductor-presentador de programes de
televisió.
Addenda de 19 de gener de 2007 entre la UAB i la Fundació per als Estudis de Prevenció i Seguretat Integral
(FEPSI) per a l’ampliació del conveni signat en data 6 de novembre de 2006 per a la realització de projectes de
recerca de seguretat alimentària.
Conveni de 22 de gener de 2007 entre la UAB i ORBIMED, S.A., per a la realització de diferents accions
formatives sota la denominació New Technologies for Cartilage Resurfacing.
Annex de 22 de gener de 2007 entre la UAB i ORBIMED, S.A al conveni de data 22 de gener de 2001 que
preveu la realització de diferents accions formatives en matèria de formació en New Technologies for Cartilage
Resurfacing. Realització del curs New Technologies for Cartilage Resurfacing in the "Millenium" Patient TM.
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Annex de 28 de gener de 2007 entre la UAB i Mola TV, SL, per determinar les condicions per les quals Mola
TV posarà a disposició de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB franges horàries d’emissió per
emetre espais radiofònics per a les pràctiques dels alumnes d’aquesta en virtut del conveni signat en data 22
de desembre de 2005.
Conveni de 31 de gener de 2007 entre la UAB i l’Empresa Municipal Promoció Econòmica de Sabadell, SL,
per a l’organització, realització i coordinació de les activitats de formació empresarial a executar des de gener
fins al 30 de juny de 2007 a través de l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials de Sabadell (EUEE):
- edició de l’ABC de l’emprenedor (18 hores)
- edició del curs creació d’empreses (84 hores)
Conveni de 5 de febrer de 2007 entre la UAB i la Universitat d’Orleans (França), per a l’estada d’alumnes de
la Universitat d’Orleans per a la realització de pràctiques al Departament de Química a la UAB.
Conveni de 6 de febrer de 2007 entre la UAB i la Societat Privada Municipal Barcelona Activa SA, per a
l’establiment de les bases de la col·laboració entre las parts en relació a la iniciativa del Dia de l’Emprenedor.
Conveni de 7 de febrer de 2007 entre la UAB i la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau (FGS), pel qual la FGS cedeix gratuïtament, com a donació, a la UAB, els fons bibliogràfics que en
virtut del conveni signat en data 7 de febrer de 2000, d'integració de biblioteques, van ser dipositats a la
Biblioteca Presencial de la Fundació Biblioteca Josep Laporte.
Conveni de 8 de febrer de 2007 entre la UAB i A&T Soluciones Médicas, S.L., per a la renovació del conveni
pel lloguer d’aules i proporció dels animals pel curs de Formació en A&T Soluciones Médicas, S.L.
Conveni de 9 de febrer de 2007 entre la UAB i MBA Catalunya S.A., per a la realització d'un curs pràctic per
de cirurgia de l'extremitat superior a través del Departament de Ciències Morfològiques, Unitat d'Anatomia i
Embriologia de la UAB.
Conveni de 21 de febrer de 2007 entre la UAB i la Fundación Carolina, per a l’organització d’un tallerseminari sobre Gènere i Cohesió Social.
Conveni de 22 de febrer de 2007 entre la UAB i la Universitat de Florència (Itàlia), per a la definició dels
itineraris de formació compartits amb els cursos d’estudi de primer cicle de Sociologia i de Ciències Polítiques i
per al reconeixement recíproc de les llicenciatures en Sociologia i en Ciències Polítiques.
Conveni de 26 de febrer de 2007 entre la UAB i la Escola Universitària d’Infermeria, Fisioteràpia i Nutrició
Blanquerna de la Universitat Ramon Llull (URLL), per a la realització per part de la UAB de les pràctiques de
dissecció dintre del curs de Postgrau ATM per al curs acadèmic 2006-2007.
Conveni de 28 de febrer de 2007 entre la UAB i Leica Microsistemas, S.A, per tal que el Servei de
Microscopía (SM) de la UAB sigui Centre de Formació en Microscòpia Confocal per a Usuaris de Microscopis
Confocals Leica, el qual va ser constituït en virtut del conveni signat en data 1 de juliol d 2002.
Conveni de 12 de març de 2007 entre la UAB i l’Associació Sabadell Universitat (ASU), per a la realització
d’un programa conjunt d’activitats universitàries d’estiu que s’iniciarà a l’estiu del 2007 i que integrarà la
Universitat d’estiu de la UAB i els cursos d’estiu de l’ASU, que es realitzaven fins aquest moment.
IV. Convocatòries i resolucions de places
IV.1. Personal docent i investigador
Resolucions
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 15 de febrer de 2007, per la qual es nomena a
la senyora María Dolores Baucelsl Sánchez, de l’àrea de coneixement de Producció Animal adscrita al
Departament de Ciència Animal i dels Aliments, Catedràtica d’Universitat (BOE núm. 61, de 12 de març de
2007).
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 20 de febrer de 2007, per la qual es nomena al
senyor Carlos Subirats Ruggeberg, de l’àrea de coneixement de Llengua Espanyola adscrita al Departament de
Filologia Espanyola, Catedràtic d’Universitat (BOE núm. 61, de 12 de març de 2007).
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Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 20 de febrer de 2007, per la qual es nomena al
senyor Emilio Fernández Peña, de l’àrea de coneixement de Comunicació Audiovisual i Publicitat adscrita al
Comunicació Audiovisual i Publicitat, Professor Titular d’Universitat (BOE núm. 61, de 12 de març de 2007).
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 23 de febrer de 2007, per la qual s’atorga al
senyor Ignacio Fernández Terricabras, de l’àrea de coneixement d’Història Moderna adscrita al Departament
d’Història Moderna i Contemporània, la plaça d’agregat en règim de contracte laboral. (DOGC núm. 4835, de 6
de març de 2007).
IV.2. Personal d’administració i serveis
Convocatòries
Resolució del rector, d’1 de març de 2007, per la qual es convoca una plaça per a accedir a l'escala tècnica
superior de suport a la recerca (grup A), pel sistema de concurs (DOGC núm. 4841, de 14 de març de 2007).
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 6 de març de 2007, per la
qual es s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’Auxiliar Administratiu/va, amb destinació a
l’Administració de Centre de Ciències Econòmiques i Empresarials, de Dret i de Ciències Polítiques i de
Sociologia.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 6 de març de 2007, per la
qual es convoca un concurs públic per a cobrir una plaça de Tècnic/a Especialista, amb destinació al Servei de
Granges i Camps Experimentals de l’Administració de Centre de Veterinària.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 7 de març de 2007, per la
qual s’anuncia una concurrència per a cobrir una plaça d’Administratiu/va, amb destinació a l’Escola de
Postgrau.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 13 de març de 2007, per la
qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de Tècnic/a Superior, amb destinació a la Unitat
d’Organització de l’Oficina de Panificació i d’Organització.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 13 de març de 2007, per la
qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir dues places de Tècnic/a de Suport Informàtic Superior,
amb destinació als serveis d’Informàtica Distribuïda de les administracions de centre de Medicina i de Ciències
Econòmiques i Empresarials, de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 13 de març de 2007, per la
qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de Enginyer/a Tècnic/a de Manteniment, amb
destinació a la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment de la Direcció d’Arquitectura i de Logística.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 13 de març de 2007, per la
qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de Gestor/a de Mobilitat, amb destinació a l’Àrea
de Serveis Logístics i d’Administració.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 19 de març de 2007, per la
qual s’anuncia una concurrència per a cobrir una plaça d’Auxiliar Administratiu/va, amb destinació a l’Escola de
Postgrau.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 21 de març de 2007, per la
qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’Administratiu/va de Departament, amb
destinació al Departament de Física de l’Administració de Centre de Ciències i de Biociències.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 21 de març de 2007, per la
qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de Coordinador/a Administratiu/va, amb
destinació a l’Escola de Cultura de Pau de l’Administració de Centre de Ciències de l’Educació i de Traducció i
d’Interpretació.
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Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 21 de març de 2007, per la
qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’Administratiu/va de Programació Docent, amb
destinació a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències de l’Educació de l’Administració de Centre de
Ciències de l’Educació i de Traducció i d’Interpretació.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 23 de març de 2007, per la
qual s’anuncia una concurrència per a cobrir les places d’Administratiu/va que es detallen a continuació:
Plaça
A
B

Destinació
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General

Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 26 de març de 2007, per la
qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de Tècnic/a Especialista Expert/a en Protecció
Radiològica, amb destinació a la Unitat Tècnica de Protecció Radiològica de l’Administració de Centre de
Medicina.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 26 de març de 2007, per la
qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de Tècnic/a Especialista de Laboratori, amb
destinació al Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia de l’Administració de Centre de
Medicina.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 26 de març de 2007, per la
qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de Gestor/a Acadèmic/a, amb destinació a la
Gestió Acadèmica i Suport Logístic de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 28 de març de 2007, per la
qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’Auxiliar de Serveis, amb destinació a la
Biblioteca Universitària de Sabadell de les Escoles Universitàries de Sabadell.
Resolucions
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, d’1 de març de 2007, per la
qual s’atorga al senyor Andrés Montilla González la plaça de Tècnic Mitjà, amb destinació al Departament de
Ciència Política i Dret Públic.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, d’1 de març de 2007, per la
qual es declara desert el concurs intern per a cobrir la plaça d’Administratiu/va (horari de tarda), amb
destinació a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Dret.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 2 de març de 2007, per la
qual s’atorga a la senyora Marta Miracle Babià la plaça d’Administrativa (nivell bàsic), amb destinació a l’Àrea
de Serveis Logístics i d’Administració.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 2 de març de 2007, per la
qual s’atorga a la senyora Trinidad Moraira Reina la plaça d’Administrativa de Programació Docent, amb
destinació a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Biociències
Resolució del gerent, de 2 de març de 2007, per la qual s’atorga a la senyora Maria Contijoch Amill la plaça
d’Administradora de Personal Acadèmic i de Personal Investigador, amb destinació a la Vicegerència de
Recursos Humans.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 2 de març de 2007, per la
qual es declara deserta la convocatòria interna per a cobrir la plaça de Tècnic/a Especialista, amb destinació al
Servei de Granges i Camps Experimentals de l’Administració de Centre de Veterinària.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 8 de març de 2007, per la
qual es declara deserta la convocatòria interna per a cobrir la plaça d’Auxiliar de Serveis, amb destinació a
l’Administració de Centre de Lletres i de Psicologia.
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Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 12 de març de 2007, per la
qual es declara deserta la fase de trasllat i es resol continuar amb la fase de promoció de la convocatòria
interna per a cobrir dues places d’Administratiu/va, amb destinació a la Gestió Acadèmica de la Facultat de
Dret.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 14 de març de 2007, per la
qual s’atorga a la senyor Francisco José Cuevas Ruiz la plaça de Gestor Acadèmic, amb destinació a la Gestió
Acadèmica de la Facultat de Biociències.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 16 de març de 2007, per la
qual es declara desert, per manca de candidats, el procés de concurrència per a cobrir una plaça
d’Administratiu/va, amb destinació a l’Escola de Postgrau (àmbit de gestió econòmica).
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 16 de març de 2007, per la
qual es s’atorga al senyor Josep Antoni Bonilla Hontoria la plaça d’Administratiu d’Afers Acadèmics, amb
destinació a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Biociències.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 19 de març de 2007, per la
qual es s’atorga a la senyora Carmen Naya Barrera la plaça de Secretaria de Direcció, amb destinació al
Deganat de la Facultat de Ciències.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 19 de març de 2007, per la
qual es s’atorga a la senyora Cristina Piedras Borràs la plaça d’Administrativa d’Afers Acadèmics, amb
destinació a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució del rector, de 20 de març de 2007, per qual s’aprova la relació d’aspirants admesos i exclosos
provisionalment per a l’accés a una plaça la de l’escala de gestió pel sistema de concurs.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 21 de març de 2007, per la
qual es s’atorga a la senyora Mireia Moreno Maillo la plaça de Secretaria de Direcció, amb destinació al
Vicerectorat de Relacions Exteriors i de Cooperació.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 21 de març de 2007, per la
qual es s’atorga a la senyora Anna Maria Doroteo Rojas la plaça de d’Administrativa, amb destinació a la Gestió
Acadèmica de la Facultat de Dret.
Resolució del rector, de 23 de març de 2007, per la qual es nomena al senyor Melchor Cruz Murillo,
funcionari de carrera de l’escala de gestió. (DOGC 4838, de 9 de març de 2007).
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 26 de març de 2007, per la
qual es declara deserta la fase de trasllat i es resol continuar amb la fase de promoció de la convocatòria
interna per a cobrir una plaça d’Administratiu/va, amb destinació Comptabilitat Pressupostària de l’Àrea
d’Economia i Finances.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 26 de març de 2007, per la
qual es s’atorga a la senyora Margarita Garcia Bofill la plaça de d’Administrativa de Compres, amb destinació a
la l’Oficina de Promoció Econòmica i Compres.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 27 de març de 2007, per la
qual es declara desert, per manca de candidats, el procés de concurrència per a cobrir una plaça
d’Administratiu/va, amb destinació a l’Escola de Postgrau (àmbit de gestió econòmica).
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 29 de març de 2007, per la
qual s’atorga al senyor. Gerard Basachs Cortina la plaça d’Auxiliar Administratiu, amb destinació a la Gestió
Acadèmica de la Facultat de Dret.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 29 de març de 2007, per la
qual s’atorga a la senyora Sandra Assens Montull la plaça d’Administratiu, amb destinació al Departament de
Psiquiatria i de Medicina Legal de l’Administració de Centre de Medicina.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 30 de març de 2007, per la
qual s’atorga a la senyora Antonia Quintero Chica la plaça de Gestora Acadèmica, amb destinació a la Gestió
Acadèmica i Suport Logístic de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
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V. Disposicions d’interès per a la UAB
V.1. Estatals
Recurs d’Inconstitucionalitat 3280/2003, en relació amb diversos preceptes de la Llei del Parlament de
Catalunya 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats (BOE núm. 53, de 2 de març de 2007).
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 6 de febrer de 2007, per la qual es fa pública la
pèrdua de títol oficial de llicenciat en Filosofia i Lletres (BOE núm. 53, de 2 de març de 2007).
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 13 de febrer de 2007, per
la qual es renoven els ajuts a beques i contractes de postgrau del programa nacional de formació del
professorat universitari (BOE núm. 55, de 5 de març de 2007).
Resolució del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, de 5 de febrer
de 2007, per la qual es publiquen els ajuts concedits en 2006, per a la realització d’actuacions I+D+I, en el
marc de l’acció mobilitzadora d’interacció sanitària entre fauna silvestre i ramaderia extensiva del Programa
Nacional de Recursos y Tecnologia Agroalimentarias del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica (BOE núm. 56, de 6 de març de 2007).
Resolució del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, de 5 de febrer
de 2007, per la qual es publiquen els ajuts concedits en 2006, per a la realització d’actuacions I+D+I, en el
marc de l’acció mobilitzadora de albellons agroforestals d’efecte hivernacle, del Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (BOE núm. 56, de 6 de març de 2007).
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 24 de gener de 2007, per
la qual es publica la relació de membres que composen la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora (BOE núm. 57, de 7 de març de 2007).
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 23 de gener de 2007, per la qual es fa pública la
pèrdua de títol oficial de llicenciada en Medicina y Cirurgia (BOE núm. 57, de 7 de març de 2007).
Resolució de la Secretaría General Tècnica del Ministerio de Educación y Ciencia, de 20 de febrer de
2007, per la qual es publica l’oferiment de l’ambaixada de França de beques d’investigació durant l’any 2007
(BOE núm. 58, de 8 de març de 2007).
Resolució de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, de 19 de febrer de 2007, per la qual
s’aproven les Bases del XXI Premio Internacional Menéndez Pelayo (BOE núm. 58, de 8 de març de 2007).
Resolució del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, de 6 de març de 2007, per la qual
s’efectua la convocatòria de les subvencions per a l’any 2007 del Programa Nacional de Espacio (Plan Nacional
de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007), en la part dedicada al foment de
la investigació tècnica (BOE núm. 58, de 8 de març de 2007).
Resolució de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, de 13 de febrer de 2007, per la
qual es convoquen ajudes per a projectes de conservació, protecció i difusió de bens declarats Patrimoni
Mundial, corresponents a l’any 2007 (BOE núm. 58, de 8 de març de 2007).
Resolució de la Secretaria de Estado de Turismo y Comercio, de 22 de febrer de 2007, per la qual es
convoquen beques “Turismo de España” 2007 per a estrangers, per a realitzar estudis de postgrau sobre
matèries turístiques en universitats o centres de reconegut prestigi espanyols (BOE núm. 59, de 9 de març de
2007).
Ordre 528/2007 del Ministerio de Sanidad y Consumo, de 20 de febrer, per la qual s’aprova i publica el
programari formatiu de l’especialitat de Neurologia (BOE núm. 59, de 9 de març de 2007).
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 16 de gener de 2007, per la qual es fa pública la
pèrdua de títol oficial de Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials (BOE núm. 62, de 13 de març de
2007).
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Resolució de la Secretaria de Estado de Turismo y Comercio, de 22 de febrer de 2007, per la qual es
convoquen beques “Turismo de España” 2007 per a espanyols, per a realitzar estudis de postgrau sobre
matèries turístiques en universitats o centres de reconegut prestigi espanyols i estrangers (BOE núm. 63, de 14
de març de 2007).
Ordre 576/2007 del Ministerio de Educación y Ciéncia, de 12 de març, per la qual s’homologuen
diversos títols als corresponents del Catàleg de títols universitaris oficials, creat per Reial Decret 1497/1987, de
27 de novembre (BOE núm. 64, de 15 de març de 2007).
Ordre 610/2007 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 23 de febrer, per la qual es
convoquen el VII Premio “JACUMAR” de Investigación en Acuicultra i el IV Premio “JACUMAR” en Implantación
de Sistemas de Gestión Medioambiental por la Empresas de Acuicultura (BOE núm. 64, de 15 de març de
2007).
Llei 2/2007 de la Jefatura del Estado, de 15 de març, de societats professionals (BOE núm. 65, de 16 de
març de 2007).
Llei 3/2007 de la Jefatura del Estado, de 15 de març, reguladora de la rectificació registral de la menció
relativa la sexe de les persones (BOE núm. 65, de 16 de març de 2007).
Resolució de la Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, de 28 de febrer de 2007, per la
qual es disposa la publicació de l’Acord de Consell de Ministres, de 16 de febrer de 2007, per la qual s’aproven
les instruccions per a les que es determina el procediment per a autoritzar l’entrada, residència i treball a
Espanya, d’estrangers en la que la seva activitat professional concorrin raons d’interès econòmic, social o
laboral, o relatives a la realització de treballs d’investigació i desenvolupament, o docents, que requereixin alta
qualificació, o d’actuacions artístiques d’especial interès cultural (BOE núm. 65, de 16 de març de 2007).
Resolució de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, de 6 de març de 2007, per la
qual es convquen ajuts per a projectes arqueològics a l’exterior corresponents a l’any 2007 (BOE núm. 65, de
16 de març de 2007).
Resolució de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblioteques, de 27 de febrer de 2007, per la
qual es convoquen subvencions per al foment de la traducció i edició entre llengües oficials espanyoles d’obres
d’autors espanyols, corresponents a l’any 2007 (BOE núm. 65, de 16 de març de 2007).
Resolució de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblioteques, de 5 de març de 2007, per la
qual es convoquen subvencions per al foment de la traducció i edició entre qualsevol llengua estrangera d’obres
literàries o científiques d’autors espanyols, corresponent a l’any 2007l (BOE núm. 65, de 16 de març de 2007).
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 16 de gener de 2007, per la qual es fa pública la
pèrdua de títol oficial de Diplomada en Estudis Empresarials (BOE núm. 65, de 16 de març de 2007).
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 22 de febrer de 2007, per
la qual es convoca la concessió d’ajuts a associacions juvenils i a federacions i confederacions d’estudiants
d’àmbit nacional que el seu àmbit sigui la universitat (BOE núm. 67, de 19 de març de 2007).
Ordre 644/2007 del Ministerio de Educación y Ciéncia, de 12 de març, per la qual s’aproven les bases
reguladores de la concessió de beques de Comerç i turisme “Fulbright” (BOE núm. 67, de 19 de març de 2007).
Resolució de la Secretaria General para el Territorio y la Biodiversidad, de 22 de febrer de 2007, per
la qual es publica la convocatòria per a la concessió de subvencions l’any 2007, dins de l’acció estratègica per a
l’ús i gestió dels recursos naturals i la conservació dels hàbitats i ecosistemes, corresponents al Programa
Nacional de Ciències i Tecnologies Medioambientals, en el marc del Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007 (BOE núm. 67, de 19 de març de 2007).
Resolució de la Secretaria de Estado para Europa, de 28 de febrer de 2007, per la qual es publica la
concessió d’ajuts, corresponents a l’exercici 2007, per a la celebració de congressos, seminaris, jornades i
altres activitats de característiques similars, sobre assumptes relacionats amb l’àmbit de les seves
competències (BOE núm. 69, de 21 de març de 2007).
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 6 de març de 2007, per la
qual es publica la convocatòria corresponent a l’any 2007 dels Premis Nacional d’Investigació (BOE núm. 69, de
21 de març de 2007).
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Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 17 de febrer de 2007, per
a la qual es concedeixen subvencions per a la realització d’Accions Integrades d’Investigació Científica i
Tecnològica entre Espanya i Alemanya, per el període comprés entre l’1 de gener de 2007 i el 31 de desembre
de 2008 (BOE núm. 69, de 21 de març de 2007).
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 19 de febrer de 2007, per
la qual es concedeixen subvencions per a la realització d’Accions Integrades d’Investigació Científica i
Tecnològica entre Espanya i Àustria, per el període comprés entre l’1 de gener de 2007 i el 31 de desembre de
2008 (BOE núm. 69, de 21 de març de 2007).
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 20 de febrer de 2007, per
la qual es concedeixen subvencions per a la realització d’Accions Integrades d’Investigació Científica i
Tecnològica entre Espanya i Itàlia, per el període comprés entre l’1 de gener de 2007 i el 31 de desembre de
2008 (BOE núm. 69, de 21 de març de 2007).
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 21 de febrer de 2007, per
la qual es concedeixen subvencions per a la realització d’Accions Integrades d’Investigació Científica i
Tecnològica entre Espanya i Portugal, per el període comprés entre l’1 de gener de 2007 i el 31 de desembre de
2008 (BOE núm. 69, de 21 de març de 2007).
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 21 de febrer de 2007, per
la qual es concedeixen subvencions per a la realització d’Accions Integrades d’Investigació Científica i
Tecnològica entre Espanya i França, per el període comprés entre l’1 de gener de 2007 i el 31 de desembre de
2008 (BOE núm. 69, de 21 de març de 2007).
Ordre 669/2007 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de 15 de març, per la qual s’efectua
la convocatòria de l’any 2007, per a la concessió d’ajuts a Accions Complementàries de Cooperació
Internacional del Programa de Foment de la Investigació Tècnica dins del Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007, en la part dedicada al foment de la investigació
tècnica (BOE núm. 69, de 21 de març de 2007).
Llei 3/2007 de la Jefatura del Estado, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes (BOE
núm. 71 de 23 de març de 2007).
Llei 4/2007 de la Comunitat Valenciana, de 9 de febrer, de coordinació dels Sistema Universitari Valencià
(BOE núm. 71 de 23 de març de 2007).
Ordre 692/2007 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de 20 de març, per la qual es
convoquen els ajuts per a la formulació de plans estratègics d’Agrupacions Empresarials Innovadores (BOE
núm. 71, de 23 de març de 2007).
Ordre 693/2007 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 14 de març, per la qual
s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de beques de formació per a titulats superiors, en l’àmbit
de les estadístiques agroalimentàries i la planificació econòmica i coordinació institucional (BOE núm. 71, de 23
de març de 2007).
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 9 de febrer de 2007, per la qual es fa pública la
pèrdua de títol oficial de Llicenciada en Traducció i Interpretació (BOE núm. 71, de 23 de març de 2007).
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, d’11 d’abril de 2006, per la
qual es concedeixen els ajuts de la convocatòria de 2004 del Programa Torres Quevedo corresponents a la
primera anualitat de la tercera avaluació (BOE núm. 72, de 24 de març de 2007).
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, d’11 d’octubre de 2006, per la
qual es concedeixen els ajuts de la convocatòria de 2003 del Programa Torres Quevedo corresponents a la
tercera anualitat de les concedides per Resolució de 27 de febrer de 2004 (BOE núm. 72, de 24 de març de
2007).
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 6 de novembre de 2006,
per la qual es concedeixen els ajuts de la convocatòria de 2003 del Programa Torres Quevedo corresponents a
la segona anualitat de les concedides per Resolució de 15 de març de 2005 (BOE núm. 72, de 24 de març de
2007).
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Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 26 de desembre de 2006,
per la qual es concedeixen els ajuts de la convocatòria de 2003 del Programa Torres Quevedo corresponents a
la tercera anualitat de les concedides per Resolució de 25 de maig de 2004 (BOE núm. 72, de 24 de març de
2007).
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 26 de desembre de 2006,
per la qual es concedeixen els ajuts de la convocatòria de 2004 del Programa Torres Quevedo corresponents a
la segona anualitat de les concedides per Resolució de 19 de juliol de 2005 (BOE núm. 72, de 24 de març de
2007).
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 16 de maig de 2006, per la
qual es concedeixen els ajuts de la convocatòria de 2004 del Programa Torres Quevedo corresponents a la
primera anualitat de la tercera avaluació (BOE núm. 73, de 26 de març de 2007).
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 15 de març de 2007, per la
qual es publica la convocatòria corresponent a l’any 2007, del Programa de Accions Integrades, en el marc del
Programa Nacional de Potenciació de Recursos Humans del Pla Nacional d’investigació Científica,
desenvolupament i Innovació Tecnològica 2004-2007 (BOE núm. 73, de 26 de març de 2007).
Resolució de la Secretaria de l’Instituto de Salud Carles III, de 2 de març de 2007, per la qual es
convoquen ajuts d’incentivació a la participació en projectes de l’Espai Europeu d’investigació (Sisè Programa
Marc) (BOE núm. 73, de 26 de març de 2007).
Ordre 720/2007 del Ministerio de la Presidencia, de 21 de març, per la qual es fa publicitat de l’Acord
del Consell de Ministres pel qual es pren coneixement del “Balanç 2006” sobre el desenvolupament dels mitjans
per a afavorir la igualtat entre homes i dones aprovades pel Consell de Ministres de 4 de març de 2005, i
s’aprova la incorporació de noves mesures per a la seva implementació durant el 2007 (BOE núm. 74, de 27 de
març de 2007).
Resolució de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional, de 5 de març de
2007, per la qual es convoquen ajuts de convocatòria oberta i permanent per a activitats de cooperació i ajuts
al desenvolupament, corresponent a l’any 2007 (BOE núm. 74, de 27 de març de 2007).
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 5 de març de 2007, per la
qual es concedeixen els ajuts per a la mobilitat de professors visitants en màsters oficials per al curs acadèmic
2006-2007 (BOE núm. 73, de 26 de març de 2007).
Resolució de l’Escola Universitària d’Infermeria Vall d’Hebron, adscrita a la Universitat Autònoma de
Barcelona, de 12 de febrer de 2007, per la qual es fa pública la pèrdua de títol oficial de Diplomat en
Infermeria (BOE núm. 74, de 27 de març de 2007).
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 12 de març de 2007, per la
qual s’efectua la convocatòria per a la concessió d’ajuts del Pla Nacional d’I+D+I (2004-2007) per a projectes
d’I+D i de implantació i millora d’infraestructures utilitzables per a actuacions científiques i tecnològiques,
realitzades en Parc Científics i Tecnològics (BOE núm. 75, de 28 de març de 2007).
Resolució de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, de 8 de març de 2007, per la
qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’any 2007 per a la realització de
projectes medioambientals d’investigació científica, desenvolupament i innovació tecnològica en el marc del Pla
Nacional d’Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica 2004-2007 (BOE núm. 75, de 28
de març de 2007).
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 19 de gener de 2007, per la qual es fa pública la
pèrdua de títol oficial d’Ajudant Tècnic Sanitari (BOE núm. 75, de 28 de març de 2007).
Ordre 775/2007 del Ministerio del Interior, de 21 de març, per la qual es modifica l’Ordre 3022/2004, de
14 de setembre, per la que s’aproven les bases reguladores per a la concessió de premis de tesis doctorals i
treballs d’investigació sobre protecció civil (BOE núm. 76 de 29 de març de 2007).
Ordre 776/2007 del Ministerio de Educación y Ciencia, de 8 de març, per la qual es convoca el programa
d’ajuts per a la mobilitat d’estudiants universitaris Sèneca per al curs acadèmic 2007-2008 (BOE núm. 76 de 29
de març de 2007).
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Reial Decreto 439/2007, de 30 de març, per la qual s’aprova el Reglament de l’Impost sobre la Renda de
les Persones Físiques i es modifica el Regalament de Plans i Fons de Pensions , aprovat per Reial Decret
304/2004, de 20 de febrer (BOE núm. 78 de 31 de març de 2007).
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 8 de març de 2007, per la
qual es concedeixen ajuts per a la mobilitat d’estudiants en màsters oficials per al curs acadèmic 2006-2007
(BOE núm. 78 de 31 de març de 2007).
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 22 de febrer de 2007, per la qual es fa pública
la pèrdua de títol oficial de Llicenciada en Filosofia i Lletres (BOE núm. 78 de 31 de març de 2007).
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 14 de març de 2007, per la qual es fa pública la
pèrdua de títol oficial de Diplomat en Infermeria (BOE núm. 78 de 31 de març de 2007).
Ordre 799/2007 del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de 12 de març, per la qual
s’aproven les bases reguladores i es convoquen ajudes i subvencions per a la realització d’activitats dirigides a
la divulgació, promoció i defensa dels drets humans (BOE núm. 77 de 30 de març de 2007).
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 23 de febrer de 2007, per la qual es fa pública
la pèrdua de títol oficial de Llicenciada en Matemàtiques (BOE núm. 77 de 30 de març de 2007).
V.2. Autonòmiques
Ordre 41/2007 del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, de 12 de febrer, per la qual es
convoquen i s'aproven les bases per a l'atorgament de premis als millors projectes de final de carrera de la
diplomatura en turisme (DOGC núm. 4836, de 7 de març de 2007).
Resolució de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, de 22 de febrer de 2007, per la
qual s'amplia l'import global màxim de la convocatòria de beques i ajuts postdoctorals dins del programa
Beatriu de Pinós (BP) 2006 (DOGC núm. 4836, de 7 de març de 2007).
Resolució de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, de 19 de febrer de 2007, per la
qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria d'ajuts a les universitats de Catalunya per col·laborar en el
finançament de recursos materials, ajuts tècnics i personals a fi de garantir la igualtat d'oportunitats dels
estudiants i les estudiantes amb discapacitat (UNIDISCAT) (DOGC núm. 4838, de 9 de març de 2007).
Resolució de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, de 13 de febrer de 2007, de
modificació de la Resolució 3531/2006, de 26 de setembre, per la qual s'aproven les bases i s'obre la
convocatòria per a la concessió d'ajuts per desenvolupar projectes de formació en tecnologies de la informació i
la comunicació orientats a fomentar l'accés a la societat del coneixement a Catalunya (FTIC 2) (DOGC núm.
4838, de 9 de març de 2007).
Anunci de la Fundació Catalana de Recerca, de 21 de febrer de 2007, sobre convocatòria d’un premi
(DOGC núm. 4842, de 15 de març de 2007).
Resolució de Governació i Administracions Públiques, de 5 de març de 2007, per la qual s'aproven les
bases per a la concessió de subvencions a les universitats de Catalunya destinades a l'organització de seminaris
o activitats de reflexió i debat sobre les polítiques públiques, la gestió i l'Administració pública, i se n'aprova la
convocatòria per a l'any 2007 (DOGC núm. 4849, de 26 de març de 2007).
Resolució del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, de 14 de març de 2007, per la qual
es convoca concurs públic per a la concessió de beques per col·laborar en programes de conservació,
documentació, museologia i recerca, de difusió d'exposicions i d'activitats internacionals del Museu de la Ciència
i de la Tècnica de Catalunya durant l'any 2007 (DOGC núm. 4851, de 28 de març de 2007).
Decret 76/2007 del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, de 27 de març, pel qual es crea
i regula el Registre de Centres i Estudis Universitaris de Catalunya (DOGC núm. 4852, de 29 de març de 2007).
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