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I. Disposicions generals i acords
I.1 Consell Social
Acord 5/2006, de 30 de març, pel qual, en virtut del que disposen l’article 82 dels Estatuts de
la Universitat Autònoma de Barcelona, l’article 23 de la Llei orgànica d’universitats i els articles
80 i 90.f de la Llei d’universitats de Catalunya, s’acorda:
•

Aprovar, a proposta del rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, el nomenament
del senyor Gustau Folch Elosúa com a gerent de la UAB.

•

Aprovar, d’acord amb el rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, les condicions del
contracte del senyor Gustau Folch i Elosúa com a gerent de la UAB, segons les condicions
informades en el Ple.

Acord 6/2006, de 30 de març, pel qual s’acorda aprovar la creació de l'Institut Interuniversitari
d'Estudis de Dones i Gènere.
Acord 7/2006, de 30 de març, pel qual s’acorda:
•

Atorgar a la Fundació Empresa i Ciència un ajut econòmic d’import 19.688 €, en concepte
del projecte La contractació dels doctors per les empreses i a compte de les despeses de
l’equip investigador i de la realització de l’enquesta Delphi.

•

Atorgar a la Fundació Autònoma Solidària un ajut econòmic d’import 12.000 €, en concepte
del projecte Programa Immigració i Universitat i a compte de les despeses de difusió i
d’acció formativa previstes en la primera fase del programa.

Acord 8/2006, de 30 de març, pel qual s’acorda aprovar l'acord de col·laboració entre la
Universitat Autònoma de Barcelona i el Consell Social de la UAB per a la realització del
projecte Campus Ítaca.
Acord 9/2006, de 30 de març, pel qual s’acorda aprovar l'acord de col·laboració entre el
Consell Social de la UAB i l’Institut de Govern i Polítiques Públiques per a la creació d’un
Fòrum de participació de la societat en la universitat.
I.2 Comissions del Consell Social
I.2.1 Comissió Econòmica
Acord 2/2006, de 23 de març, pel qual s'acorda aprovar la participació de la UAB a l'European
Consortium for Arts Therapies Education (ECArTE).
Acord 3/2006, de 23 de març, pel qual s'acorda aprovar la liquidació del pressupost del
Consell Socials de la UAB corresponent a l'exercici 2005.

I.2.2 Comissió Societat-Universitat
Acord 2/2006, de 23 de març, pel qual s'acorda:
Primer.- Atorgar els ajuts econòmics sol·licitats per: la Fundació Empresa i Ciència, l’Oficina de
Planificació i de Qualitat de la Universitat Autònoma de Barcelona, l’Institut de Ciències de
l’Educació, la Fundació Autònoma Solidària, el Programa de Cooperació Educativa UniversitatEmpresa de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UAB, la Facultat de
Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, el Departament de
Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia de la Facultat de Medicina de la UAB.
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Segon.- Denegar els ajuts econòmics sol·licitats per: l’Associació d’Estudiants pels Models de
Nacions Unides, el Servei de microarrays i seqüenciació de DNA de la Universitat Autònoma de
Barcelona, la Federació Catalana del Voluntariat Social, el Departament de Filologia Catalana
de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, el Col·lectiu Cluc Alpí Universitari (C.A.U.), la
Unió Esportiva Sant Feliu de Llobregat, el Centre de Recerca per a l’Educació Científica i
Matemàtica de la Universitat Autònoma de Barcelona (CRECIM), l’Unitat de Gestió de Dades
de l’Àrea d’I+D de la Universitat Autònoma de Barcelona, Creu Roja Comarcal CerdanyolaRipollet-Montcada, el Centre d’Estudis i de Recerca d’Humanitats de la Facultat de Filosofia i
Lletres de la UAB, l’Institut de la Comunicació (InCom) de la UAB, l’Escola Bressol Gespa, el
Centre d’Estudis Històrics de Terrassa, la Secció Sindical de la FETE-UGT de la Universitat
Autònoma de Barcelona, la Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, el
Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació de la Facultat de Ciències de
Comunicació de la UAB, AIESEC, i la Fundació Biblioteca Josep Laporte.
I.3 Consell de Govern
Acord 10/2006, de 15 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, en els termes que tot seguit s'indiquen:
MESTRATGE D'ESPECIALITZACIÓ PROFESSIONAL. NOVA CREACIÓ
DEPARTAMENT
TÍTOL: MÀSTER
COORDINADOR
O CENTRE
RESPONSABLE

NUM. DE
CRÈDITS QUE
ES REQUEREIX

CIÈNCIES SOCIALS
Desenvolupament, Medi
Ambient i Població

Rafael Grasa
Hernández

Centre d'Estudis
Internacionals i

Edició de Fotografia en els
Models Contemporanis de
Premsa i Internet
Polítiques Socials i
Comunitàries

Eduard Bertran
Pepe Baeza
Joan Subirats i
Humet

Gestió i Organització
d'Esdeveniments

Soledad Morales

Comptabilitat Analítica i
Control de Gestió

Pere Nicolàs Plans

Departament de
Comunicació
Audiovisual
i de Publicitat
Escola de Postgrau a
instàncies de l'Institut
de Govern i Polítiques
Públiques
Escola de Postgrau a
instàncies de l'Escola
Universitària de
Turisme i Direcció
Hotelera
Departament
d'Economia de
l'Empresa

Màster Europeu en
Polítiques i Planificació
Ambientals

Pilar Riera Figueras

Departament de
Geografia

Direcció de Màrqueting i
Canals de Distribució

Lluís Jovell Turró

Escola de Postgrau

Anàlisi i Intervenció en
Conflictes Socials

Manuel Ballbé
Rafael Grasa

Escola de Postgrau a
instàncies de l'Escola
de Prevenció i de
Seguretat Integral

32

34

49

40,9

32

120 ECTS

49

32
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Direcció de Negocis
Internacionals a la Xina

Lluís Jovell Turró

Escola de Postgrau

Departament de
La Teoria i la Pràctica de la
Robert Roche Olivar Psicologia Bàsica,
Prosocialitat i les
Evolutiva i de
l'Educació
Departament de Dret
Gestió Juridicolaboral i de
Ricard Esteban i
Públic i de Ciències
Seguretat Social
Xavier Solà
Historicojurídiques
Departament
Administració de negocis
d'Economia de
Víctor Giménez
l'Empresa
(MBA)
Josep Lluís Llacuna
Departament
Administració de Negocis i
d'Economia de
Víctor Giménez
Tecnologies de la
l'Empresa
Josep Lluís Llacuna
Informació (MBA IT)
Contractació i Gestió de
Judith Gifreu
Serveis Públics a les
Josep Ramon
Administracions Locals
Fuentes

Departament de Dret
Públic i de Ciències
Historicojurídiques

50

32

36

48

52

40
(18+18+4)

CIÈNCIES DE LA SALUT
Departament de
Psicologia Social i
Fundació Doctor Robert
Escola de Postgrau a
Documentació i Sistemes
Àlvar Martínez Vidal instàncies de la
d'Informació Sanitària
Fundació Doctor Robert
Departament de
Etologia Clínica Veterinària Xavier Manteca
Biologia Cel·lular, de
Fisiologia i
Jaume Fatjó
d'Immunologia
Departament de
Teràpia Assistida amb
Xavier Manteca
Biologia Cel·lular, de
Animals
Fisiologia i
Jaume Fatjó
d'Immunologia
Departament de
Fisiopatologia i Tractament
Cirurgia i Fundació
Margarita Puig
del Dolor
Doctor
Robert
Recerca i Avaluació
Qualitatives i Participatives Lupicinio Íñiguez

40
(20 + 20)
44,6

32,5

32,5

50

CIÈNCIES HUMANES
Josep Guitart Duran
Arqueologia
Títol interuniversitari UABURV
Joaquim Pera Isern
Traducció i Comunicació en
Carles Biosca
Llengua Sarda
L'Espanyol com a Llengua
Estrangera

Dolors Poch Olivé
Glòria Claveria
Nadal

Departament de
Ciències de l'Antiguitat i
de l'Edat Mitjana
Departament de
Traducció i
d'Interpretació
Departament de
Filologia Espanyola

120 ECTS

32

51
(38 + 13)

4

MESTRATGE D'ESPECIALITZACIÓ
PROFESSIONAL. Renovació amb
canvi de títol
DEPARTAMENT
PROPOSTA DE
TÍTOL DE MÀSTER, TÍTOL APROVAT
ANTERIORMENT COORDINADOR/A
NOVA

NUM. DE

CRÈDITS
QUE
ES
RESPONSABLE REQUEREIX
O CENTRE

CIÈNCIES SOCIALS
Medicina
Medicina Cosmètica Cosmètica i
i de l'Envelliment
Antienvelliment

Jaume Alijotas

Escola de Postgrau

68
(40+18+10)

CIÈNCIES DE LA
SALUT
Plantes
Plantes Medicinals i Medicinals i
Fitoteràpia
Fitoteràpia
Títol interuniversitari
Títol UAB
UAB-UB

Josep Allué

Escola de Postgrau
a instàncies de la
Fundació Doctor
Robert

32

CIÈNCIES SOCIALS
Estudi i
Intervenció sobre
Violència
Leonor M. Cantera
Domèstica
Intervenció
Ambiental:
Persona,
Lupicinio Íñiguez
Societat i Gestió
Títol
Títol interuniversitari interuniversitari
UAB-UB
UAB-UB

Estudi i Intervenció
sobre Violència en
la Parella
i en la Família
Intervenció i Gestió
Ambiental: Persona
i
Societat

Departament de
Psicologia
Social
Departament de
Psicologia Social

43

41
(18+18+5)

TÍTOL DE VETERINARI RESIDENT. NOVA CREACIÓ
TÍTOL: VETERINARI
DEPARTAMENT O CENTRE RESPONSABLE
RESIDENT
APROVACIÓ CONSELL ACADÈMIC
COORDINADOR/A

ESPECIALITAT
Oftalmologia

Teresa Peña
Giménez

Dermatologia

Lluís Ferrer i
Caubet

Neurologia i
Neurocirurgia

Sònia Añor i
Torres

Cirurgia d'Animals
Grossos

Marta Prades
Robles

Facultat de Veterinària i Departament de Medicina i
Cirurgia Animals
Facultat de Veterinària i
Departament de Medicina i
Cirurgia Animals
Facultat de Veterinària i
Departament de Medicina i
Cirurgia Animals
Facultat de Veterinària i
Departament de Medicina i
Cirurgia Animals

5

Etologia
Medicina Interna
d'Equins
Medicina Interna
d'Animals de
Companyia
Medicina de
l'Animal de
Laboratori

Xavier Manteca
Vilanova
Luis Monreal
Bosch
Rafael Ruiz de
Gopegui
Patri Vergara
Esteras

Facultat de Veterinària i
Departament de Medicina i
Cirurgia Animals
Facultat de Veterinària i
Departament de Medicina i
Cirurgia Animals
Facultat de Veterinària i Departament de Medicina i
Cirurgia Animals

Facultat de Veterinària

DIPLOMATURES DE POSTGRAU. NOVA CREACIÓ
DEPARTAMENT
TÍTOL: DIPLOMA DE
COORDINADOR/A
O CENTRE
POSTGRAU
RESPONSABLE
CIÈNCIES DE LA
SALUT
Atenció Integral
d'Infermeria al Malalt
Adoración Rejón
Geriàtric

CRÈDITS QUE
ES REQUEREIX

Escola Universitària
d'Infermeria de la Creu
Roja

18

Institut Universitari Parc Taulí

30

Ramon Romero
González

Departament de Medicina

18

Jaume Alijotas Reig

Escola de Postgrau

21

Atenció Integral
d'Infermeria al Malalt Antònia Martínez
Villegas
Fràgil
Insuficiència Renal
Crònica
Obesitat i
Envelliment.
Anatomia,
Fisiopatologia i
Estètica
dels Teixits
Superficials
Títol interuniversitari
UAB-Université René
Descartes-Paris 5

NUM. DE

CIÈNCIES HUMANES
L'Espanyol com a
Llengua Estrangera
Tradumàtica. Opció
de Traducció
Tradumàtica. Opció
de Localització

Departament de Filologia
Dolors Poch Olivé
Espanyola
Glòria Claveria Nadal
Departament de Traducció i
Pilar Sánchez Gijón d'Interpretació
Ramon Piqué
Departament de Traducció i
Pilar Sánchez Gijón d'Interpretació
Ramon Piqué

Tecnologia Interactiva
i Comunicació Oberta:
Xavier Hurtado
Art i
Mitjans Independents

EINA; Escola de Disseny i Art

38

18

19,2

18

6

L'Edició: Art i Negoci Gonzalo Portón
Fernando Valls

Departament de Filologia
Espanyola

20

CIÈNCIES SOCIALS
Polítiques Socials i
Comunitàries

Joan Subirats i
Humet

José Luis Valero
Infografia Multimèdia Sancho

Gabriel Colomé i
Pràctica en la
Comunicació Política Garcia

Escola de Postgrau a
instàncies de l'Institut
de Govern i Polítiques
Públiques
Departament de Comunicació
Audiovisual i
de Publicitat

22

18

Institut de Ciències Polítiques
i Socials
18

Estratègies
d'Innovació Docent en
Aprenentatge i Servei Pilar Comes i Solé
amb Suport de les TIC
Arquitectura de
Personatges i
Gemma Larrègola
Escenaris Sintètics
Bonastre
3D

Animació 3D

Gemma Larrègola
Bonastre

Salut i Aigua: Direcció
i Gestió de Centres de
Carlota Menéndez
Salut,
Els Serveis i els seus
Productes
Comunicació
Avançada de
Marques: Planificació Pere Soler
Carlos de la Guardia
Estratègica
Direcció d'Activitats
Fisicoesportives en el
Tomàs Peire
Medi Natural
Contractació de les
Administracions
Locals

Judith Gifreu
Josep Ramon
Fuentes

Departament de Didàctica de
la Llengua, la
Literatura i les Ciències
Socials

Departament de Comunicació
Audiovisual
i de Publicitat
Departament de Comunicació
Audiovisual
i de Publicitat
Escola de Postgrau a
instàncies del Servei

40

40

24

d'Activitat Física
Departament de Comunicació
Audiovisual
i de Publicitat

20,9

Escola de Postgrau a
instàncies del Servei
d'Activitat Física

27,6

Departament de Dret Públic i
de Ciències

Rafael Grasa

Historicojurídiques
Escola de Postgrau a
instàncies de l'Escola
de Prevenció i de Seguretat
Integral

Competències
Directives

Joan Subirats

Escola de Postgrau

Gestió Jurídica
Laboral

Ricard Esteban i
Xavier Solà

Departament de Dret Públic i
de Ciències
Historicojurídiques

Anàlisi i Intervenció
en Conflictes Socials Manuel Ballbé

18

18

18

18
18

7

Administració de
Riscos

Manuel Ballbé

Gestió de Serveis
Públics i Formes de
Decentralització
En Municipis Petits i
Mitjans
Gestió Jurídica en
Matèria de Seguretat
Social, Fiscal
Laboral i de Recursos
Humans

Judith Gifreu
Josep Ramon
Fuentes
Ricard Esteban i
Xavier Solà

CIÈNCIES
EXPERIMENTALS I
TECNOLOGIES
Tècniques Avançades
de Representació
Raül Oliva
d'Arquitectura
i Interiorisme

Escola de Postgrau a
instàncies de l'Escola
de Prevenció i de Seguretat
Integral

Departament de Dret Públic i
de Ciències

18

18

Historicojurídiques
Departament de Dret Públic i
de Ciències

18

Historicojurídiques

EINS, Escola Superior de
Disseny i Art

18

DIPLOMATURES DE POSTGRAU. RENOVACIÓ I CANVI DE TÍTOL
PROPOSTA DE
DEPARTAMENT
DIPLOMA DE
TÍTOL APROVAT
O CENTRE
POSTGRAU, NOVA ANTERIORMENT COORDINADOR/A

NUM. DE
CRÈDITS
QUE
ES
RESPONSABLE REQUEREIX

CIÈNCIES SOCIALS
Tècniques
d'Investigació
Social Aplicada
Títol
Títol interuniversitari interuniversitari
UAB-UB
UAB-UB
Tècniques
d'Investigació
Social

Pedro López
Roldán

Departament de
Sociologia

Soledad Morales

Escola
Universitària de
Turisme
i Direcció
Hotelera

18

CIÈNCIES SOCIALS
Gestió i
Organització
d'Esdeveniments

Direcció i Gestió
d'Instal·lacions
Esportives,
Piscines i Zones
d'Aigua

Violència Familiar

Gestió
d'Esdeveniments

Direcció i Gestió de
Departament
Piscines
Carlota Menéndez d'Economia de

28'7

19

l'Empresa
Perspectiva
Interdisciplinària
sobre
Violència
Domèstica

Departament de
Leonor M. Cantera Psicologia

18,8

Social

8

CIÈNCIES DE LA
SALUT
Plantes Medicinals i
Fitoteràpia
Títol interuniversitari
UAB-UB
Tècniques
Avançades de
Diagnòstic per
Imatge en
Cardiologia

Escola de
Postgrau a
instàncies de
la Fundació
Doctor Robert

Plantes Medicinals i
Fitoteràpia
Josep Allué
Títol UAB

Tècniques
Avançades de
Diagnòstic per
Ultrasons en
Cardiologia

Antoni Bayés de
Luna

Departament de
Medicina

18

18

PROGRAMES DE
DOCTORAT
TÍTOLS DE NOVA
CREACIÓ
TÍTOL DESE
Nom del programa de
doctorat
Cirurgia
Psiquiatria i Psicologia
Clínica

Títol
Cirurgia
Psiquiatria i Psicologia
Clínica

CIÈNCIES SOCIALS
Nom del programa
DESE en:
Didàctica de les Ciències Didàctica de les Ciències
Socials
Socials
Doctorat Internacional en
Anàlisi Econòmica
Psicologia de la
Comunicació. Interacció
Social i
Desenvolupament Humà
Ciències Jurídiques
(UAB-Universitats de El
Salvador)
Psicologia de
l’Aprenentatge Humà
Psicologia de
l’Aprenentatge Humà
Psicologia de
l’Aprenentatge Humà

Anàlisi Econòmica
Psicologia de la
Comunicació. Interacció
Social i Desenvolupament
Humà
Ciències Jurídiques

Psicologia de la Salut
Psicologia de l’Esport
Psicologia Evolutiva de
l’Educació i de la Cultura

Departament
responsable
Cirurgia
Psiquiatria i Medicina
Legal

Departament.
Didàctica de la Llengua,
de la Literatura i de les
Ciències Socials
Economia
i
Història
Econòmica
Psicologia Bàsica,
Evolutiva i de l'Educació

Nre. de
crèdits
20
20

20

53
26

Dret Privat

45

Psicologia Bàsica,
Evolutiva i de l’Educació
Psicologia Bàsica,
Evolutiva i de l’Educació
Psicologia Bàsica,
Evolutiva i de l’Educació

20
20
20

CIÈNCIES HUMANES
Nom del programa
Ciències i Tècniques
d’Estudi i de Conservació
del Patrimoni Bibliogràfic
i Documental
Recerca en Història
Antiga i Medieval

DESE en:
Ciències i Tècniques
d’Estudi i de Conservació
del Patrimoni Bibliogràfic i
Documental
Recerca en Història Antiga
i Medieval

Deptartament
Ciències de l’Antiguitat i de
l’Edat Mitjana

Ciències de l’Antiguitat i de
l’Edat Mitjana

20

20

9

Humanitats

Sentit i Abast de la Cultura Història Moderna i
Contemporània / Filologia
Catalana / Filologia
Espanyola / Geografia /
Filosofia / Art / Dret Públic i
Ciències
Historicojurídiques /
Ciències de l’Antiguitat i de
l'Edat Mitjana / Economia
de l'Empresa /
Antropologia Social i
Prehistòria / Psicologia de
la Salut i Psicologia Social
/ Comunicació Audiovisual
i Publicitat / Filologia
Francesa i Romànica
Humanitats
Producció i Consum de la Història Moderna i
Cultura
Contemporània / Filologia
Catalana / Filologia
Espanyola / Geografia /
Filosofia / Art / Dret Públic i
Ciències
Historicojurídiques /
Ciències de l’Antiguitat i de
l'Edat Mitjana / Economia
de l'Empresa /
Antropologia Social i
Prehistòria / Psicologia de
la Salut i Psicologia Social
/ Comunicació Audiovisual
i Publicitat / Filologia
Francesa i Romànica
Interuniversitari en
Arqueologia Clàssica
Ciències de l’Antiguitat i de
Arqueologia Clàssica
l’Edat Mitjana
Interuniverstiari: Cultures Cultures en Contacte a la Ciències de l’Antiguitat i de
en Contacte a la
Mediterrània Antiga
l’Edat Mitjana
Mediterrània Antiga

20

20

20
20

PROGRAMES DE
DOCTORAT
TÍTOLS DE NOVA
CREACIÓ
TÍTOL MÀSTER
CIÈNCIES DE LA SALUT
Nom del programa
Psiquiatria i Psicologia
Clínica
Psiquiatria i Psicologia
Clínica

Nom del programa
Ciències Ambientals

Màster en:
Psiquiatria
Medicina Legal

CIÈNCIES
EXPERIMENTALS i
TECNOLÒGIQUES
Master en:
Ciències Ambientals:
Anàlisi del Medi Natural

Departament
Psiquiatria i Medicina
Legal
Psiquiatria i Medicina
Legal

32
32

Departament
ICTA

32

10

Ciències Ambientals

Ciències Ambientals:
Avaluació del Risc Biològic
Ciències Ambientals
Ciències Ambientals:
Economia Ecològica i
Gestió Ambiental
Ciències Ambientals
Ciències Ambientals:
Tecnologia Ambiental
Electroquímica, Ciència i Electroquímica, Ciència i
Tecnologia
Tecnologia

ICTA

32

ICTA

32

ICTA

32

Química

32

CIÈNCIES SOCIALS
Nom del programa
Doctorat Internacional en
Anàlisi Econòmica
Ciències Jurídiques
(UAB-Universitats de El
Salvador)
Psicologia de
l’Aprenentatge Humà
Psicologia de
l’Aprenentatge Humà
Psicologia de
l’Aprenentatge Humà

Màster en:
Anàlisi Econòmica
Ciències Jurídiques

Psicologia de la Salut
Psicologia de l’Esport
Psicologia Evolutiva de
l’Educació i de la Cultura

Departament
Economia
Econòmica
Dret Privat

i

Història

Psicologia Bàsica,
Evolutiva i de l’Educació
Psicologia Bàsica,
Evolutiva i de l’Educació
Psicologia Bàsica,
Evolutiva i de l’Educació

Nre. de
crèdits
65
57

32
32
32

CIÈNCIES HUMANES
Nom del programa
Llengua i Cultures
Romàniques
Informació i
Documentació a l'Era
Digital
Interuniversitari en
Arqueologia Clàssica
Interuniverstiari: Cultures
en Contacte a la
Mediterrània Antiga

Màster en:
Dept.
Processament Automàtic Filologia Francesa i
del Llenguatge Natural
Romànica
Informació i Documentació Filologia Catalana
a l'Era Digital
Arqueologia Clàssica
Cultures en Contacte a la
Mediterrània Antiga

Ciències de l’Antiguitat i de
l’Edat Mitjana
Ciències de l’Antiguitat i de
l’Edat Mitjana

32
32

32
32

Acord 11/2006, de 15 de març, pel qual s'acorda aprovar la creació del Centre d'Estudis i
Recerca Espacials (CERES).
Acord 12/2006, de 15 de març, pel qual s'acorda designar el senyor Jordi Marquet Cortés
patró de la Fundació Empresa i Ciència en representació de la UAB, en substitució del senyor
Francesc Gòdia Casablancas.
Acord 13/2006, de 15 de març, pel qual s'acorda aprovar la participació de la UAB a
l'European Consortium for Arts Therapies Educations, i autoritzar el rector, o persona en qui
delegui, perquè realitzi els actes que siguin necessaris i formalitzi els documents que siguin
pertinents per tal de fer efectiu el que disposa aquest acord, i elevar la proposta al Consell
Social.
Acord 14/2006, de 15 de març, pel qual s'acorda:
1. Aprovar el canvi de composició de comissions del Consell de Govern, que tot seguit s'indica:
• A totes les Comissions
Estudiants: Eliminar la condició de membres del Claustre.
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• Comissió d’Economia i d’Organització
Incorporar nova figura
El delegat o delegada del rector –o càrrec equivalent- amb competències en temes
de seguretat i prevenció.
• Comissió de Qualitat i d’Avaluació
Professorat: Eliminar la condició de membre del Consell de Govern
2. Obrir un termini, fins el dia 7 d'abril de 2006, per a la presentació de candidatures per a cobrir
les places vacants, que s'adjunten:
• Comissió d’Afers Acadèmics: 4 estudiants
• Comissió d’Afers d’Estudiants: 1 professor i 4 estudiants
• Comissió de Doctorat: 1 professor de l’Àrea de les Ciències de la Salut i del sector B,
i 2 estudiants de doctorat
• Comissió d’Economia i d’Organització: 1 estudiant
• Comissió d’Investigació: 1 estudiant de postgrau
• Comissió de Personal Acadèmic: 1 estudiant
• Comissió de Política Lingüística: 2 estudiants
• Comissió de Qualitat i d’Avaluació: 3 professors i 4 estudiants
• Comissió de Relacions Inter. i Cooperació: 2 professors membres del Consell de
Govern i 3 estudiants
Acord 15/2006, de 15 de març, pel qual s'obre un termini fins al dia 31 de març perquè els
membres del Consell de Govern puguin presentar observacions al Primer Pla d'Acció per a la
Igualtat entre Dones i Homes a la UAB bienni 2006-2007, que es presentarà a aprovació en
una pròxima sessió del Consell.
Acord 16/2006, de 15 de març, pel qual s'acorda ratificar l'aprovació del Reglament de l'Escola
Universitària d'Informàtica de Sabadell, que tot seguit es transcriu:

Reglament de l'Escola Universitària d'Informàtica de Sabadell
TÍTOL PRIMER. NATURALESA, COMPOSICIÓ I FUNCIONS
Article 1. Denominació i finalitat
L’Escola Universitària d’Informàtica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) és el centre
encarregat d’organitzar els ensenyaments i els processos acadèmics, administratius i de gestió
que condueixen a l’obtenció dels títols universitaris en l’àmbit de les enginyeries d’informàtica
que la legislació vigent estableixi o que pugui atribuir-li la Universitat.
Article 2. Règim jurídic
L’Escola Universitària d’Informàtica, creada pel Decret 259/1988, es regeix per la legislació
universitària vigent, pels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona i per les normes
d’aquest reglament.
Article 3. Membres
D’acord amb l’article 14 dels Estatuts de la UAB, són membres de l’Escola:
a) el personal acadèmic i el personal investigador en formació amb tasques de docència a
l’Escola
b) els estudiants de la UAB matriculats en els ensenyaments que s’imparteixen a l’Escola
c) el personal d’administració i serveis (PAS) de la UAB adscrit a l’Escola.
Article 4. Funcions
D’acord amb l’article 15 dels Estatuts, són funcions de l’Escola:
a) Elaborar i revisar els seus plans d’estudis, d'acord amb les directrius dels òrgans de govern
de la Universitat.
b) Elaborar propostes de creació de noves titulacions i ensenyaments i col·laborar en
l'organització d'activitats de postgrau i de formació continuada.
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c) Organitzar, coordinar i supervisar les activitats docents, especialment el funcionament dels
ensenyaments que s’hi imparteixen i el compliment de les obligacions docents del
professorat.
d) Organitzar, coordinar i supervisar la gestió dels serveis de la seva competència.
e) Proposar modificacions raonades de la relació de llocs de treball del personal de
l’administració i serveis de l’Escola, en els termes previstos al títol III dels Estatuts.
f) Gestionar la seva dotació pressupostària i els mitjans personals i materials que tingui
assignats.
g) Establir relacions amb els departaments i amb altres facultats o escoles per tal d’assegurar
la coordinació de l’ensenyament i la racionalització de la gestió acadèmica i administrativa.
h) Formular als departaments suggeriments en matèria d’aplicació i desenvolupament dels
plans d’estudis.
i) Proposar al Consell de Govern, per raons d'eficiència docent, la creació de seccions que
coordinin els ensenyaments adreçats a obtenir una titulació o diverses.
j) Expedir certificats acadèmics i gestionar els processos de matriculació, trasllat d’expedients
i convalidació, i d’altres processos de gestió acadèmica.
k) Participar en els processos d’avaluació de la qualitat i promoure la millora de la qualitat de
les activitats d’ensenyament.
l) Promoure la col·laboració amb empreses i entitats públiques o privades de l’entorn, amb la
finalitat de millorar la formació professional dels estudiants de l’Escola.
m) Promoure activitats culturals, formatives i d'extensió universitària.
n) Servir de canal d'informació, de representació i de participació dels membres de l’Escola en
el govern de la Universitat i en la relació de la Universitat amb la societat.
o) Proposar als òrgans de govern la formalització de convenis amb altres institucions.
p) Exercir qualsevol altra funció que els Estatuts o els reglaments de la Universitat li
atribueixin.
TÍTOL SEGON. ÒRGANS DE GOVERN I ALTRES ÒRGANS
Article 5. Tipus d’òrgans
1. Són òrgans de govern de l’Escola:
a) la Junta d’Escola
b) el director i l’equip de direcció
2. L’Escola també compta amb els òrgans següents:
a) els coordinadors d’estudis
b) la Junta Electoral d’Escola.
CAPÍTOL PRIMER. LA JUNTA D’ESCOLA
Article 6. Naturalesa
1. D’acord amb l’article 85 dels Estatuts, la Junta d’Escola és l’òrgan col·legiat de govern de
l’Escola i es compon de representants del personal acadèmic amb tasques de docència a
l’Escola, dels estudiants de tots els ensenyaments i titulacions que s’hi imparteixen, i del
personal d’administració i serveis adscrit a l’Escola.
2. D’acord amb l’article 85.2 dels Estatuts, l’Escola té una junta permanent.
Article 7. Composició
1. La Junta d’Escola, d’acord amb l’article 86 dels estatuts de la UAB, està formada pels
membres següents:
a) el director, que la presideix; els altres membres de l'equip de direcció de l’Escola; un
coordinador d’estudis per cadascuna de les titulacions impartides a l’Escola, i
l’Administrador del Centre
b) una representació del professorat funcionari dels cossos docents universitaris dels
departaments que imparteixen docència a l’Escola que, sumada al nombre de membres
nats funcionaris acadèmics explicitats a l’apartat a, faci un total de 36 persones
c) una representació de la resta del personal acadèmic i del personal investigador en formació
de cadascun dels departaments que imparteixen docència a l’Escola que, sumada al
nombre de membres nats no funcionaris explicitats a l’apartat a, faci un total de 6 persones
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d) una representació dels estudiants de les titulacions de l’Escola que faci un total de 21
persones
e) una representació del personal d'administració i serveis de l’Escola que, sumada al nombre
de membres nats d’aquest sector explicitats a l’apartat a faci un total de 7 persones.
2. La representació del personal acadèmic i del personal investigador en formació dels
departaments que imparteixin docència a l’Escola ha de ser proporcional al total de la dedicació
docent de cada departament i sector electoral. Els dos sectors electorals d’aquesta
representació són els que s’estableixen als apartats b i c del punt 1 d’aquest article. La
dedicació docent es computa a partir dels crèdits impartits a les titulacions de l’Escola segons
el pla docent del curs anterior. Tots els representants del personal acadèmic i del personal
investigador en formació han d’impartir un mínim de 6 crèdits de docència a l’Escola.
3. El membres de l’Escola que pertanyin al personal acadèmic i al personal investigador en
formació dels departaments que imparteixin docència a l’Escola han de votar per a elegir els
representants del departament i dels sector electoral a què pertanyin, sempre que els
correspongui tenir representació segons el procediment d’assignació de representants establert
al punt 2 d’aquest article. Cada elector d’aquests sectors electorals pot votar com a màxim per
tants candidats com li correspongui d’elegir al seu departament i sector electoral.
4. La representació dels estudiants ha de ser proporcional al nombre d’estudiants de cada
titulació impartida a l’Escola. Cada estudiant pot votar com a màxim per tants candidats com li
correspongui d’elegir a la seva titulació.
5. Cada membre del personal d'administració i serveis de l’Escola pot votar com a màxim per
sis candidats.
6. El director pot convidar un membre de l’Escola o més perquè s’incorporin a una sessió de la
Junta d’Escola, amb veu i sense vot, en el moment en què s’hagi de tractar un punt de l’ordre
del dia determinat. Aquesta invitació es pot fer extensiva a persones que no pertanyin a
l’Escola.
7. Els processos electorals per a escollir els membres electes de la Junta han de dur-se a
terme d’acord amb el que estableixen els títols I i IV del Reglament electoral de la Universitat.
Article 8. Durada del mandat i cessament
1. D’acord amb l’article 86.1 dels Estatuts, el mandat de la Junta d’Escola és de tres anys.
2. En cas que es produeixi alguna baixa entre els membres de la Junta d’Escola que siguin
representants dels sectors electorals corresponents als apartats b, c, d i e del punt 1 de l’article
7 d’aquest reglament, aquesta s’ha de cobrir amb suplents corresponents. La llista de suplents
per a cada sector electoral ha d’estar formada pels candidats que no han resultat electes,
ordenats pel nombre de vots obtinguts.
3. Durant el mandat de la Junta d’Escola es pot obrir un procés electoral de caràcter
extraordinari per tal de cobrir les baixes que s’hagin pogut produir i que no s’hagin cobert amb
els suplents corresponents.
4. Els membres electes de la Junta d’Escola poden ser cessats en cas de 3 absències
injustificades a les reunions d’aquest òrgan. En aquest supòsit aquests membres han de ser
substituïts pels suplents corresponents en l'ordre de proclamació que hagués determinat la
Junta Electoral d’Escola. En cap cas els membres electes de la Junta d’Escola no poden ser
revocats pels seus electors.
Article 9. Competències
1. Són competències de la Junta d’Escola:
a) Elaborar i aprovar el Reglament de l’Escola.
b) Convocar les eleccions a director.
c) Elegir i revocar el director.
d) Vetllar perquè s’executin les polítiques d’actuació de l’Escola.
e) Aprovar el pla docent i vetllar per l'organització de la docència.
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f) Elaborar els projectes de plans d'estudis.
g) Participar en l’elaboració de propostes de creació de noves titulacions o en la supressió
d’aquestes.
h) Aprovar les propostes de projectes de plans d'estudis i de noves titulacions.
i) Aprovar el pressupost anual i la rendició de comptes de l’aplicació d’aquest pressupost
al final de cada exercici.
j) Informar de la creació, la modificació o la supressió de departaments i l’adscripció de
centres que imparteixin les titulacions assignades a l’Escola.
k) Resoldre, a proposta dels coordinadors d’estudis, els conflictes que puguin sorgir amb
els departaments i les àrees de coneixement o especialitats relatius a l’adjudicació de
docència d’assignatures.
l) Proposar el nomenament de doctors honoris causa.
m) Crear comissions.
n) Aprovar la proposta de creació de seccions.
o) Assumir qualsevol altra competència que li atribueixin els Estatuts i la resta de normes
aplicables.
Article 10. Funcionament
1. Les sessions de la Junta d’Escola poden ser ordinàries o extraordinàries i no poden tenir lloc
durant el període de vacances.
2. La Junta d’Escola s’ha de reunir en sessió ordinària un cop cada any, i en sessió
extraordinària, quan la convoqui el director o a sol·licitud d’un terç dels seus membres.
3. La petició de convocatòria a instància d'un terç dels membres de la Junta d’Escola s'ha
d’adreçar per escrit al director i ha d’estar signada per tots els sol·licitants. L'escrit ha de
contenir una justificació de la petició i la indicació dels assumptes que es proposen per a ser
incorporats a l'ordre del dia. El director ha de procedir a convocar la sessió dintre dels deu dies
següents al de la petició.
4. El director ha de fer la convocatòria de les sessions de la Junta d’Escola amb set dies
d’antelació com a mínim. En la convocatòria de la sessió s’ha de fer constar l’ordre del dia i la
data, l’hora i el lloc de la sessió.
5. Perquè la constitució de la Junta d’Escola sigui vàlida han de ser-hi presents, almenys, el
director i el secretari d’Escola –o les persones que els substitueixin– i la meitat dels seus
membres en primera convocatòria, o, com a mínim, un 30% dels seus membres en segona
convocatòria, la qual tindrà lloc trenta minuts després de l’hora assenyalada per a la primera
convocatòria.
Article 11. Adopció d'acords
1. Els acords poden adoptar-se per assentiment o per votació ordinària o secreta, d'acord amb
les regles següents:
a) Es consideren aprovades per assentiment les propostes que no suscitin cap oposició.
b) Altrament s’ha d’efectuar una votació ordinària a mà alçada: en primer lloc, els que
aprovin la proposta; a continuació, els que la desaprovin i, finalment, els que
s'abstinguin.
c) La votació ha de ser secreta en tots els assumptes referits a persones i quan així ho
decideixi el director o a sol·licitud del 20% dels presents. En tot cas ha de ser secreta
l'elecció del director.
d) Per poder adoptar vàlidament un acord han de ser-hi presents, almenys, el 30% de
membres de la Junta d’Escola a més del director i el secretari d’Escola, o les persones
que els substitueixin.
2. Els acords, en cas de votació, s'adopten per majoria simple, sense perjudici del que disposa
aquest reglament sobre els acords que segons previsions específiques hagin de ser aprovats
per majoria absoluta o qualificada.
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Article 12. La Junta Permanent d’Escola
1. La Junta Permanent d’Escola està formada pel director, que la presideix; pel secretari de
l’Escola; per dos sotsdirectors; per l’Administrador de Centre; per un professor en representació
de cada un dels departaments que imparteixen docència a l’Escola; per un representant del
professorat doctor que pertanyi als cossos docents universitaris; per un representant de la resta
del personal acadèmic o del personal investigador en formació; per un total de sis estudiants,
repartits proporcionalment al nombre d’estudiants de cada una de les titulacions impartides a
l’Escola, i per un representant del personal d'administració i serveis. Tots els membres de la
Junta Permanent d’Escola han de ser membres de la Junta d’Escola, excepte els professors
representats dels departaments que no tenen representació a la Junta d’Escola. Els
representants del professorat doctor pertanyent als cossos docents universitaris i de la resta de
professorat, el representant del PAS i els representants dels estudiants han de ser elegits pels
membres de la Junta d’Escola que pertanyin a l’estament que representen i d’entre aquests.
2. La Junta Permanent d’Escola exerceix, per delegació de la Junta d’Escola, totes les
competències estipulades a l’article 9 d’aquest reglament exceptuant les establertes a les
lletres a, c, d i h del punt 1 de l’article 9.
3. Per poder adoptar vàlidament un acord han de ser-hi presents, com a mínim, el 30% de
membres de la Junta Permanent d’Escola, a més del president i del secretari.
4. Els acords, en cas de votació, s'adopten per majoria simple, sense perjudici del que disposa
aquest reglament sobre els acords que segons previsions específiques hagin de ser aprovats
per majoria absoluta o qualificada.
5. El director pot convidar un membre de l’Escola o més perquè s’incorporin a una sessió de la
Junta Permanent d’Escola, amb veu i sense vot, en el moment en què s’hagi de tractar un punt
de l’ordre del dia determinat. Aquesta invitació es pot fer extensiva a persones que no pertanyin
a l’Escola.
Article 13. Comissions
1. La Junta d’Escola pot actuar en ple o en comissions. Per delegació, la Junta Permanent de
l’Escola pot crear les comissions que consideri adients per tal de tractar temes concrets, i
decidir en el moment de crear-les tant la composició com les seves competències.
2. Les normes anteriors establertes per a la Junta d’Escola relatives a les votacions i a
l’adopció d'acords són aplicables a les seves comissions.
CAPÍTOL SEGON. LA DIRECTORA O EL DIRECTOR DE L'ESCOLA
Article 14. Naturalesa i funcions
1. El director exerceix les funcions de direcció i gestió ordinària i té la representació de l’Escola.
Article 15. Elegibilitat
1. El director de l’Escola és elegit per la Junta d'Escola entre:
a) el professorat doctor que pertanyi als cossos docents universitaris amb docència al centre;
b) el personal funcionari dels cossos docents universitaris no doctors, amb docència al centre
c) el professorat contractat doctor, amb docència al centre, tal com prescriu l’article 100 dels
Estatuts.
2. Per poder ser director de l'Escola cal, a més, tenir dos anys d'antiguitat a la Universitat
Autònoma de Barcelona.
3. És causa d'incompatibilitat, a més de les d’inelegibilitat, ocupar simultàniament un altre
càrrec unipersonal de govern, tal com disposa l'article 50.3 dels Estatuts.
Article 16. Elecció
1. La convocatòria d'elecció del director correspon a la Junta Permanent, per delegació de la
Junta d’Escola, i s’ha de fer almenys 30 dies abans que expiri el mandat per al qual va ser
elegit. La convocatòria ha d'anar acompanyada del calendari electoral, tot respectant les fases
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del procés electoral, llevat de la publicació i difusió del cens, i els terminis que s'estableixen en
el Títol I del Reglament electoral.
2. Els candidats a director hauran de fer constar en la seva candidatura els membres del seu
equip de direcció.
3. La Junta d’Escola ha de reunir-se en sessió extraordinària per a l'elecció del director, que ha
de constituir l'únic punt de l'ordre del dia.
4. Cada membre de la Junta disposa d’un sol vot, que s’ha d’exercir presencialment. L’exercici
del vot és indelegable i no es pot efectuar anticipadament.
5. Les paperetes de vot per a l’elecció del director han de ser de vot a candidat o de vot en
blanc.
6. En el supòsit de diverses candidatures, es proclama director de l'Escola el candidat que hagi
obtingut la majoria absoluta. En el cas que cap candidat no hagi obtingut la majoria absoluta,
s’ha d’efectuar una segona votació entre els dos candidats que hagin obtingut més vots. En
aquesta segona votació es proclama director de l'Escola el candidat que obtingui la majoria
simple de vots. En cas d’empat, s’ha de dur a terme una tercera votació. Si l’empat persisteix,
la Junta d’Escola ha d’articular el mecanisme per a poder proclamar director un dels dos
candidats.
7. En el supòsit d’una sola candidatura, únicament s’ha de fer una votació, i es proclama el
candidat si obté, almenys, la majoria simple de vots.
Article 17. Durada del mandat i substitució
1. El mandat del director de l'Escola és de tres anys, i és renovable per un sol període
consecutiu.
2. En cas d’absència o malaltia del director, el substituirà el sotsdirector d’Ordenació
Acadèmica. La situació d’absència s’ha de comunicar a la Junta d’Escola quan la substitució
sigui per un període superior a quinze dies i en cap cas no pot perllongar-se més de sis mesos
consecutius.
Article 18. Cessament
1. La revocació del director de l’Escola pot ser proposada per un terç dels membres de la Junta
d’Escola. La presentació de la proposta obliga la Junta d’Escola a reunir-se en un termini
màxim de deu dies. Després del debat, es vota la proposta, que reïx si obté el vot favorable de
dos terços de la totalitat de membres de la Junta d’Escola.
2. En el cas que el director sigui revocat el substitueix el sotsdirector d’Ordenació Acadèmica,
en els termes especificats en el punt 2 de l’article 17, fins que es convoqui una reunió
extraordinària de la Junta d’Escola per a escollir un nou director, d’acord amb el que preveu
l’article 16 d’aquest reglament.
Article 19. Competències
D’acord amb l’article 102 dels Estatuts, són competències del director de l’Escola:
a) Representar l'Escola.
b) Dirigir, coordinar i supervisar les activitats de l’Escola i, en especial, l’organització de les
activitats docents.
c) Dirigir els serveis de l’Escola i vetllar perquè disposin dels mitjans necessaris.
d) Acordar la distribució de dotacions pressupostàries entre departaments i serveis de l’Escola
i organitzar l’execució de les partides pressupostàries corresponents.
e) Vetllar perquè es compleixin les disposicions aplicables a l’Escola, especialment les
relatives al bon funcionament de la docència i dels serveis.
f) Proposar al rector el nomenament i el cessament dels sotsdirectors, del secretari de
l’Escola, dels coordinadors d’estudis per a cada titulació, i també d’altres càrrecs de
l’Escola.
g) Convocar i presidir la Junta d’Escola i executar-ne els acords.
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h) Vetllar perquè els membres de l’Escola compleixin els seus deures i se’ls respectin els seus
drets, d’acord amb les normes específiques que els regulin.
i) Resoldre els expedients de convalidació a proposta del coordinador d’estudis de la titulació
corresponent.
j) Assumir qualsevol altra competència establerta en els Estatuts i en les seves normes de
desenvolupament, les competències que li siguin delegades pel rector i les que no hagin
estat assignades expressament a altres òrgans de l’Escola o departaments.
Article 20. L’equip de direcció
1. El director compta amb l’assistència dels sotsdirectors per poder desenvolupar millor les
seves funcions. Aquests, conjuntament amb el secretari de l’Escola formen l’equip de direcció.
2. Els membres de l’equip de direcció són proposats pel director i nomenats pel rector d’entre el
personal acadèmic de l’Escola amb dedicació a temps complet.
3. L’equip compta amb un sotsdirector d’Ordenació Acadèmica i un sotsdirector d’Economia.
4. L’Equip de direcció compta amb l’assistència de coordinadors nomenats per dur a terme
altres tasques específiques de l’Escola.
Article 21. La secretària o el secretari
1. El secretari de l’Escola, que ho és també de la Junta d’Escola, es designa entre el personal
acadèmic que presta serveis a l’Escola.
2. El secretari és la persona fedatària dels actes o acords que emanen dels òrgans de l’Escola
i, com a tal, estén acta de les sessions i custodia la documentació de l’Escola.
3. El secretari d’Escola és membre nat de la Junta Electoral d’Escola i la presideix.
CAPÍTOL TERCER. ALTRES ÒRGANS
Secció primera. Les coordinadores i els coordinadors d’estudis
Article 22. Naturalesa i funcions
1. Els coordinadors d’estudis són les persones encarregades de dirigir, organitzar i coordinar
els ensenyaments de cadascuna de les titulacions que s’imparteixen a l’Escola, per delegació
del director. A més, els coordinadors s’encarreguen d’atendre els estudiants de les seves
titulacions en tots els assumptes relacionats amb els seus estudis i vetllar perquè l’activitat
docent es desenvolupi correctament.
2. Els coordinadors d’estudis de les titulacions de l’Escola desenvolupen les seves tasques en
col·laboració amb el sotsdirector d’Ordenació Acadèmica.
3. Els coordinadors d’estudis de les titulacions de l’Escola han d’emetre un informe amb
caràcter vinculant perquè sigui elevat a la Junta d’Escola, en cas de conflicte a l’hora de
materialitzar els plans docents anuals. Els coordinadors han de desenvolupar també totes
aquelles funcions que l’equip de direcció els encarregui en l’àmbit de les respectives titulacions.
Article 23. Nomenament i mandat
1. Els coordinadors d’estudis són nomenats pel rector, a proposta del director de l’Escola,
d’entre el personal acadèmic de l’Escola amb dedicació a temps complet.
2. La proposta de nomenament dels coordinadors d’estudis s’ha de fer mitjançant l’acord d’una
comissió formada pel director de l’Escola i els directors dels departaments adscrits a l’Escola.
3. El mandat dels coordinadors d’estudis és de tres anys, i és renovable per un sol període
consecutiu.
Secció segona. La Junta Electoral de l’Escola
Article 24. Naturalesa i funcions
1. La Junta Electoral de l’Escola està formada, d’acord amb el que disposa l'article 202 dels
Estatuts, per cinc membres i els seus suplents respectius: el secretari de l’Escola, que n’és
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membre nat; un professor funcionari; un professor contractat; un estudiant, i un membre del
personal d'administració i serveis, escollits mitjançant un sorteig que té lloc cada dos anys,
durant el mes de gener, entre els membres de l’Escola.
2. El president de la Junta Electoral és el secretari de l'Escola. El secretari de la Junta Electoral
és elegit d’entre els membres d’aquesta.
3. La seu de la Junta Electoral de l’Escola és a la Direcció de l’Escola.
Article 25. Competències i actuacions
Les competències i actuacions de la Junta Electoral de l’Escola són les que estableix el
Reglament electoral de la Universitat.
Secció tercera. El Consell d’Estudiants
Article 26. Naturalesa
1. El Consell d’Estudiants de l’Escola és l’òrgan de representació i participació dels estudiants
de l’Escola. Correspon al mateix Consell d’Estudiants de l’Escola, amb la participació dels
estudiants de l’Escola, elaborar el seu reglament i aprovar-lo.
2. La composició i les funcions d’aquest òrgan són les que estableix el reglament intern del
Consell.
3. El Reglament del Consell d’Estudiants de l’Escola ha de ser ratificat per la Junta d’Escola.
TÍTOL TERCER. LA REFORMA DEL REGLAMENT
Article 27. Modificació del Reglament
1. Poden proposar la reforma del present reglament:
a) el director
b) l’equip de direcció
c) una cinquena part dels membres de la Junta d’Escola.
2. La proposta ha d’explicitar quin és l’articulat objecte de reforma i el nou text proposat.
3. La iniciativa de reforma s’ha de presentar al secretari d’Escola. L’equip de direcció ha de
tramitar la proposta, ha de determinar la forma i els terminis per a presentar esmenes a la
iniciativa de reforma, i ha de convocar en un termini màxim de tres mesos la sessió de la Junta
d’Escola per a debatre-la.
4. La proposta de reforma ha de ser aprovada per majoria absoluta per la Junta d’Escola.
5. L’aprovació de la reforma ha de ser ratificada pel Consell de Govern de la UAB.
Disposició addicional
A l’efecte d’aquest reglament, s’entén que hi ha majoria simple quan els vots emesos en un
sentit superen els emesos en qualsevol altre, sense comptar-hi les abstencions, els vots en
blanc i els nuls. S’entén que hi ha majoria absoluta quan s’expressa en el mateix sentit el
primer nombre enter de vots que segueix el nombre resultant de dividir per dos el total dels
electors o dels membres de ple dret d’un òrgan. Aquestes regles són també d’aplicació quan es
procedeixi a l’elecció de persones.

Acord 17/2006, de 15 de març, pel qual s'acorda aprovar la sol·licitud d'un professor de canvi
d'adscripció d'àrea de coneixement.
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I.4 Comissions del Consell de Govern
I.4.1 Comissió d’Afers Acadèmics
Acord 8/2006, de 21 de març, pel qual s'aproven els complements de formació per a accedir al
segon cicle de la Llicenciatura de Biotecnologia.
Acord 9/2006, de 21 de març, pel qual s'aprova el marc regulador dels plans d'estudis de
màsters oficials, que tot seguit es transcriu:
Marc per a l’elaboració dels plans d’estudis dels Màsters
Aquest document vol ser un marc flexible per a guiar l’elaboració dels plans d’estudis dels
màsters que la UAB endegarà el proper curs 2006-2007. Tot el procés de generació de la
informació i d’aprovació d’aquests màsters ha estat precipitat, però el Consell de Govern de la
UAB va considerar que la nostra universitat no es podia quedar endarrerida o al marge. Això,
juntament amb els canvis profunds que generarà la nova concepció i estructuració dels estudis,
fa que siguem davant un document obert i modificable d’acord amb la pràctica que se’n derivi.
És evident que cal determinar algunes condicions d’aplicació general per evitar una dispersió
no gens desitjable en un campus tan divers com el de la UAB; però també és evident que no
podem veure aquestes condicions com a una normativa estricta i inamovible. Esperem que
sigui un instrument bo i eficaç, que ens permeti fer palès tot allò de diferent que existeix en
cadascun dels estudis que ens disposem a organitzar.
0. Antecedents
Amb la nova estructura del Postgrau, les Universitats tenen la capacitat de definir l’oferta de
Màsters Oficials, sempre que s’adeqüin als criteris fixats pel DURSI, i la capacitat per a definir
les característiques i els continguts dels plans d’estudi dels títols oficials de Màster, excepte
dels que tinguin directrius pròpies (màsters amb competències professionals). Els màsters
oficials són, de fet, la primera concreció de la nova configuració dels ensenyaments
universitaris en el marc de l’EEES.
El proppassat 15 de Novembre 2005, d’acord amb les indicacions rebudes des del DURSI,
totes les universitats catalanes varen presentar la seva proposta de Programes Oficials de
Postgrau, indicant els Màsters susceptibles d’iniciar-se el proper curs acadèmic 06-07, així com
una proposta dels Màsters previstos per l’horitzó 2010.
La Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, en la seva reunió del 9 de febrer de 2006,
ha aprovat la llista de màsters oficials que poden iniciar la seva implantació a partir del curs
acadèmic 06-07. Així mateix, s’han aprovat els criteris referits al nombre de matriculats que
hauran de tenir els màsters per a poder-se impartir.
Degut a la limitació del calendari marcat pel Reial Decret 56/2005 i la recepció dels criteris per
part del DURSI, les universitats varen presentar propostes de títols de màsters que
s’adequaven de forma general a la nova estructura dels Programes Oficials de Postgrau, però
sense tenir encara el marc específic per a l’elaboració dels plans d’estudi.
El marc que es presenta a continuació estableix les especificitats necessàries per a l’elaboració
del pla d’estudi a desenvolupar per a cada un dels títols de màster.
1. Situació i context d’implantació dels nous màsters oficials
Cal tenir present que durant els propers anys, el nombre més important de Màsters que es
programaran ho seran a partir de la transformació d’actuals Programes de Doctorat, atès que
aquests hauran d’iniciar el seu procés d’extinció abans del dia 1 d’octubre de 2007.
Els màsters oficials són la nova via ordinària d’accés al doctorat. Si s’ha cursat un màster
oficial, normalment dels orientats a recerca, es podrà accedir a un doctorat, el qual comprendrà
l’elaboració i presentació de la tesi.
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D’altra banda, mentre que no acabin els primers futurs graduats de les noves titulacions de
grau, la major part dels estudiants candidats per als estudis de Màster seran els actuals
llicenciats, enginyers, diplomats o enginyers tècnics dels diferents estudis.
Els actuals llicenciats i/o enginyers accediran directament al segon any del màster, mentre que
els diplomats i enginyers tècnics ho faran al primer any. Això ens obliga, de fet, a ofertar els
120 crèdits simultàniament durant l’any d’inici del Programa.
La convivència de les actuals llicenciatures (amb estructures de 1r i 2n cicle) amb l’estructura
del Programa Oficial de Postgrau que incorporarà 2n cicle (títol de màster) i 3r cicle (títol de
Doctor) ens obliga a establir taules d’equivalències entre els mòduls que formin part del 1r any
del màster i les assignatures del 2n cicle de les titulacions relacionades. Els estudiants del 1r
any de màster es matricularan de mòduls que tindran docència alternativa en assignatures
existents.
En relació amb els estudiants que sol·licitin l’admissió als Programes de Màster i que presentin
titulacions obtingudes en universitats estrangeres, caldrà analitzar el seu expedient per avaluar
si poden i com accedir a les noves titulacions.
2. Títols de màster
D’acord amb el RD número 56/2005 hi haurà màsters amb un únic títol i màsters on el títol
contemplarà l’especialitat cursada per l’estudiant.
Sense que tingui cap tipus de repercussió en el títol de màster, aquesta universitat considera la
possibilitat d’oferir “itineraris” dintre d’un màster de títol únic.
3. Tipologia de màsters
Es podran programar màsters:
• Acadèmics
• Professionals
• De recerca
• Mixtos (mes d’una tipologia)
La tipologia del Màster determinarà el nombre de crèdits obligatoris a cursar per l’estudiant.
4. Estructura del pla d’estudis
El desenvolupament dels nous plans d’estudi s’ha de fer en el marc del perfil de formació del
futur titulat basat en resultats d’aprenentatge, els quals s’expressen en forma de competències.
Els plans d’estudi estan estructurats en crèdits europeus (ECTS), que es caracteritzen perquè
tenen en compte, a més de les hores lectives, totes les activitats de l’estudiant en el procés
d’aprenentatge.
Les sigles ECTS corresponen a European Credit Transfer System (Sistema Europeu de
Transferència de Crèdits). És l’estàndard adoptat per totes les universitats de l’EEES per tal de
garantir la possibilitat de comparar entre sí els estudis que ofereixen. En l’àmbit de l’EEES s’ha
acordat que un curs acadèmic és de 60 crèdits ECTS, on el nombre d’hores assignades a un
crèdit ECTS està entre les 25 i les 30 hores. Es permet, així, adequar el curs acadèmic a les
característiques i especificitats de cada país en general i de cada universitat en particular.
En el cas de la nostra universitat, hem definit que el curs acadèmic és de 1500 hores, on cada
crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l’estudiant.
Tenint en compte les característiques dels continguts previstos per als diferents tipus de màster
i amb l’objectiu de garantir la màxima flexibilitat, es preveu el mòdul com a nova unitat bàsica
de formació, que estructura els plans d’estudis. Els mòduls podran ser de 10 o de 15 crèdits
ECTS.
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Tot i que els plans d’estudis dels màsters podran ser d’entre 60 o 120 crèdits, durant el període
de transició que iniciem, normalment els plans d’estudis seran de 120 crèdits ECTS (60 + 60), a
realitzar en 2 anys acadèmics.
Durant aquest període de transició, el primer any del màster (els primers 60 crèdits) té per
objectiu aconseguir anivellar el currículum (normalment de 180 crèdits ECTS) d’estudiants
provinents de diferents orígens acadèmics. En aquest context, aquests 60 crèdits seran crèdits
amb continguts bàsics de nivell assimilable a assignatures del 2n cicle actual. Caldrà, doncs,
ofertar una sèrie de mòduls que portaran associat un quadre d’equiparació amb assignatures
de 2n cicle, que seran les que hauran de cursar els estudiants.
En el 2n any del màster (segon bloc de 60 crèdits) és on es donarà una identitat diferenciada al
títol a partir d’una determinada obligatorietat i on hem d’assegurar el nivell de continguts
avançats.
Cada curs acadèmic s’estructura en 2 semestres de 30 crèdits. L’opció feta per la semestralitat
vol facilitar l’intercanvi i la mobilitat d’estudiants amb d’altres universitat europees, on de forma
majoritària han optat per estructures de 2 semestres.
En un semestre un estudiant podrà cursar 3 mòduls de 10 crèdits ECTS o 2 mòduls de 15
crèdits ECTS. Els mòduls es podran programar de forma consecutiva o simultània dintre d’un
mateix semestre. De forma general, 60 crèdits ECTS es traduiran en un mínim de 4 o un màxim
de 6 mòduls per curs acadèmic.
5. Els mòduls i tipus de mòduls
Un mòdul és la nova unitat que estructura els Plans d’estudi, substituint i ampliant la unitat
d’assignatura utilitzada fins ara.
Un mòdul és una unitat bàsica de formació, formalment estructurada per una sèrie de
continguts i que porta associats uns resultats d’aprenentatge. Un mòdul és avaluable de forma
indivisible i permet assolir objectius associats al perfil de formació.
Un mòdul pot ser obligatori en un màster i ser optatiu en un altre. Mai, però, seran divisibles els
seus continguts.
S’estableixen en 3 tipus de mòduls:
1. Mòduls de formació acadèmica
2. Mòduls de recerca (continguts relatius a metodologia d’investigació o treballs de recerca)
3. Mòduls d’especialització professional (preparen per l’exercici d’una professió i poden
incloure pràctiques en empreses, institucions o projectes)
Cada mòdul tindrà un responsable que vetllarà per la seva coordinació i l’avaluació, la relació
entre els diferents professors que hi participin i la interlocució amb els estudiants.
El mòdul serà la unitat de matrícula i avaluació que figurarà tant a les actes com als expedients.
Només hi haurà una convocatòria, és a dir, un únic tancament d’acta. Dintre del mòdul es
podran programar totes les activitats d’avaluació que es considerin pertinents.
L’establiment del pla d’estudis a nivell de mòdul permetrà una major flexibilitat per a
l’estructuració dels continguts i activitats que en formen part.
6. Crèdits obligatoris i crèdits optatius
La voluntat de la UAB és la d’oferir màsters de qualitat que responguin als perfils de formació i
que tinguin “trets diferencials” per a cada una de les diferents tipologies de màster.
Amb aquesta finalitat, la UAB vol establir una determinada “obligatorietat” respecte al nombre i
tipologia dels crèdits a cursar pels estudiants, per tal de garantir que els mòduls cursats
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reflecteixin no només el mínim comú d’un màster UAB, sinó també el perfil de formació
específic a la seva tipologia.
El pla d’estudis d’un màster definirà l’oferta de crèdits obligatoris i optatius d’acord amb el
nombre de crèdits mínims i màxims que es defineix a continuació:
6.1.
Crèdits obligatoris per Màster amb títol únic
El nombre mínim i màxim de crèdits obligatoris que configuren l’estructura del màster
d’acord amb la seva tipologia s’indica en el quadre següent:

Màster de Recerca
Màster Acadèmic
Màster Professional

ECTS
Treball
Recerca
mín.15/màx.30
-

ECTS
Acadèmics

ECTS Projecte/
Pràctiques

mín. 10
mín. 30
mín. 30

mín.15 /màx.30

Aquests nombres mínims i màxims de crèdits obligatoris fan referència només als 60
crèdits relatius al 2on any del màster i a aquells màsters que no tenen especialitats.
En el cas d’un màster “mixt” haurà d’acomplir els requisits de les tipologies que contingui.
En el cas en què un màster de títol únic tingui itineraris, haurà d’incloure un mínim de 2
mòduls obligatoris comuns per a tots els itineraris. Si els itineraris són de tipologia diferent,
cada itinerari haurà d’acomplir els requisits corresponents a la seva tipologia.
La programació d’ itineraris en un màster estarà condicionada al nombre d’estudiants
preadmesos.
6.2.
Crèdits obligatoris per Màster amb especialitats
D’acord amb el Reial Decret 56/2005, un mateix títol de màster podrà incloure diverses
especialitats.
Un màster amb especialitats ha de tenir, com a mínim, un mòdul obligatori comú a totes les
especialitats. Dins de l’especialitat, el tronc comú obligatori ha de superar els 30 crèdits
ECTS i pot incloure el treball de recerca i/o les pràctiques professionals.
L’estudiant que cursi una especialitat haurà de cursar el mòdul obligatori del màster (de 10
o de 15 crèdits) i els mòduls obligatoris de l’especialitat.
La programació d’especialitats en un màster estarà condicionada al nombre d’estudiants
preinscrits.
7. Oferta d’Optativitat
De forma general, un cop establert el nombre de crèdits obligatoris i de crèdits optatius d’un
màster, es podran programar el doble de crèdits optatius dels que ha de cursar l’estudiant (ràtio
2:1). L’oferta d’una optativitat addicional estarà condicionada al nombre d’estudiants matriculats
en el màster en les edicions anteriors.
L’oferta d’optativitat es podrà complementar amb:
9
9
9
9

Mòduls d’un altre itinerari
Mòduls d’una altra especialitat
Mòduls d’un altre màster del mateix POP
Mòduls d’un altre POP

La programació d’un mòdul optatiu requereix un mínim de 5 estudiants.
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8. Presencialitat
De forma general, es considera que les activitats formatives col·lectives que requereixen un
paper de lideratge per part del professor han d’estar entre el 20% i el 30% del nombre total
d’hores de treball de l’estudiant. Aquests límits han d’acomplir-se a nivell de mòdul, excepte en
aquells mòduls relatius a treballs de recerca, pràctiques externes, projectes o similars.
Presencialitat:
60 crèdits (1 curs)
30 crèdits (1 semestre)

1.500 hores
750 hores

20%
300 h
150 h

30%
450 h
225 h

1 crèdit ECTS = 25 hores (treball total estudiant)
A nivell de la guia docent, s’explicitarà la distribució de les diferents activitats formatives per a
cada un dels mòduls.
9. Ordenació acadèmica
Calendari:
El calendari es fixarà cada any per la Comissió d’Afers Acadèmics. De forma
orientativa, el calendari tindrà una durada a l’entorn de 38 setmanes, amb 2
semestres de 18-19 setmanes i una setmana intersemestral.
Tancament d’actes:
Hi haurà un tancament d’actes al final de cada semestre, que es fixarà en el
calendari aprovat per la Comissió d’Afers Acadèmics.
El mòdul serà la unitat d’avaluació que figurarà tant a les actes com als
expedients.
Reconeixement:
Pels mòduls dels primers 60 crèdits ECTS es podran reconèixer continguts
d’estudis de llicenciatures, enginyeries, arquitectures o d’altres estudis de
postgrau (Màsters, etc.)
Pels mòduls dels segons 60 crèdits ECTS es podran reconèixer continguts
obtinguts en Programes de postgrau, Programes de doctorat, Màsters oficials o
Màsters propis, fins a un màxim de 30 crèdits.
Equiparació:
Els estudiants que hagin superat total o parcialment els crèdits docents i
d’investigació d’un programa de Doctorat actual, podran sol·licitar i obtenir total
o parcialment, si s’escau, l’equiparació entre el programa de doctorat a extingir
i el Màster oficial afí.
Matrícula:
El mòdul serà la unitat de matrícula i la primera matrícula serà d’un mínim de
30 crèdits ECTS.
La matrícula estarà sempre condicionada a l’admissió.
10. Documentació
La documentació que s’ha de presentar és la següent:
1.

Objectius i perfil de formació

2. Criteris d’admissió i criteris de selecció dels estudiants
3. Estructura del pla d’estudis, especialitats, itineraris
3.1.Per als primers 60 crèdits ECTS: quadre d’equiparació amb matèries de 2n
cicle.

24

3.2. Per als segons 60 crèdits ECTS es lliurarà una fitxa en la que s’indicarà el nom
del mòdul, el nombre total de crèdits ECTS, descriptors, tipus de mòdul i la
seqüència
4. Graella en que es creuin les competències i els mòduls
11. Elaboració i aprovació del pla d’estudis
De forma transitòria, la Comissió del màster elaborarà la proposta del pla d’estudis que elevarà
a la Comissió de POP. La Comissió de POP consultarà la facultat o escola i els departaments
que hi participin, i recollirà i resoldrà les al·legacions rebudes. Durant aquest procés, l’OPQ
donarà el suport tècnic tant a les comissions de Màster com a la Comissió de POP. Un cop
aprovada la proposta per a la Comissió de POP, aquesta elevarà la proposta de màster a la
Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva aprovació definitiva.
La Comissió de POP designarà un relator responsable de presentar-la a la Comissió d’Afers
Acadèmics, la qual designarà un ponent per a cada màster.
Aquest procediment serà revisat a partir de l’experiència adquirida.
12. Nombre d’estudiants, preinscripció i matrícula
La Comissió d’Afers Acadèmics fixarà anualment el nombre mínim d’estudiants preadmesos
per a poder programar un màster. De la mateixa manera s’establirà un mínim per a programar
itineraris i especialitats.

Acord 10/2006, de 21 de març, pel qual s'aprova l'oferta d'assignatures d'universitat per al
curs acadèmic 2006-2007, que tot seguit s’indiquen:
Assignatures Intracampus i Intercampus 2006-07
Departament
Ciència Política i Dret Públic
Psicologia Bàsica, Evolut.i de l'Educació
Ciència Política i Dret Públic
Psiquiatria i Medicina Legal
Geografia
Art
Biologia cel.lular, fisiolog.i immunol.
Filologia Catalana

Assignatura
Bioètica, Dret i Societat
Comunicació de qualit.i prosocialitat en les
relacions
interpersonals i colectives
Dret constitucional europeu
Envellir bé: de la biologia molecular als hàbits
de vida
Història de la Cartografia
Història de la música: el camí cap als clàssics
Nutrició i dietètica: la dieta mediterrània
Surfejar per l'allau informativa d'Internet o…
com
buscar i organitzar informació en entorns
digitals

Assignatures d'Universitat curs 2006-07
Assignatura
Agricultura i sostenibilitat
Àmbits d'intervenció multidisciplinar en l'esport i
l'exercici físic
Amor, lírica i Occident
Análisi crítica del discurs. Conflictes i ideologia
Ansietat i depressió: la plaga del segle XXI
Bioètica, Dret i Societat
Català bàsic (per a no catalanoparlants)

Centre
Veterinària
Psicologia
Filosofia i Lletres
Ciències Comunicació
Psicologia
Dret
EU d'Inf.i Fis.Gimbernat
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Català nivell llindar
(matr.UAB 2)
EU d'Inf.i Fis.Gimbernat
Català tècnic
EU d'Inf.i Fis.Gimbernat
(matr UAB 0)
Catalunya i Occitània
Filosofia i Lletres
Ciència, tecnologia i societat
Psicologia
Cinema d'animació (matr UAB 6)
Escola Massana
Cinema i literatura italians
Filosofia i Lletres
Color +
(matr UAB 11)
Escola Massana
Comunicació en llengua francesa I
Filosofia i Lletres
Comunicació en llengua francesa II
Filosofia i Lletres
Com.intercultural amb els països de llengua
alemanya
(2005-06 ass 25863 igual matric. 1 + 4 erasmus;
canvia nom)
Filosofia i Lletres
Comuni.social,educació i participació per al
Ciències
medi ambient
Coneixements de biologia per entendre el món
Ciències
actual
Consciència corporal
EU C.S. Manresa
(matr UAB 11)
Creació d'una empresa
EU d'Inf.i Fis.Gimbernat
(matr UAB 3)
Criptografia
Ciències
Cultura i civilitz.a l'Europa Medieval:des dels
trobadors fins
a Leonardo da Vinci
Filosofia i Lletres
Cultura i societat gallega contemporànies
Filosofia i Lletres
Dictadura franquista i relacions laborals
Dret
Didàctica específica de Ciències Naturals
ICE - CAP, C.Educació
Didàctica específica de Física i Química
ICE - CAP, C.Educació
Didàctica específica de Geografia, Història i
ICE - CAP, C.Educació
Ciències Socials
Didàctica específica de la llengua i de la
ICE - CAP, C.Educació
literatura
Didàctica específica de Matemàtiques
ICE - CAP, C.Educació
Didàctica específica del Francès
ICE - CAP, C.Educació
Didàctica específica de l'Anglès
ICE - CAP, C.Educació
Discurs persuasiu. Retòrica i discurs públic
Ciències Comunicació
Dret constitucional europeu
Dret
Drets dels animals i ètiques de la natura
Filosofia i Lletres
Drogues i conductes addictives
Medicina
Educació per a la ciutadania
Ciències Educació
Educació per a la sostenibilitat
Ciències Educació
El món arabomusulmá contemporani
Filosofia i Lletres
Els inicis de l'escriptura
Filosofia i Lletres
Els textos més antics de les llengües
romàniques
Filosofia i Lletres
Emergències mèdiques prehospitalàries en
Medicina (U.D. Hosp. Mar)
situacions espec.
Envellir bé: de la biologia molecular als hàbits
Medicina, Institut Neurociència
de vida
Ergonomia
EU d'Inf.i Fis.Gimbernat (D.Fisiot.)
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Esport al Segle XXI
Feldenkrais
Fernado Pessoa i els moviments d'avantguarda
Física i cosmologia actuals per a profans
Fisioteràpia pràctica on-mail
(matr
UAB 8)
Fonaments de la retòrica clàssica com a art de
la comunicació
Formació pedagògica per a l'educació
secundària
Gènere i relacions socials
Gestió de l'estrès i de les emocions
Grec modern I
Grec modern II
Història de Galícia a través de la seva llengua
Història de l'Edat Mitjana a través del cinema
Història i descripció de la llengua euskara
Il.lustració científica
(matr UAB 3)
Imatges de Dret al cinema
Informació, coneixement, ciència, saviesa
Iniciació a la Llengua Catalana I (per a no
catalanoparlants)
Iniciació a la Llengua Catalana II (per a no
catalanoparlants)
(matr UAB 2)
Iniciació al Francès
Iniciació al Francès
(matr UAB 9)
Intercomprensió entre llengües romàniques
Introducció a la Biotecnologia. Aplicacions de la
Genètica
Introducció a la ciència per a tothom
Introducció a la realitat catalana per a
estrangers
Introducció a les finances
Introducció a l'ús del patrimoni cultural: reptes i
obstacles
Introducció al Grec
Introducció al Llatí
ISAC (Auditoria i control dels sistemes
d'informació)
(volen nomes informàtics i dret)
L' India actual
La Medicina des de l'Humanisme
La salut en el segle XXI: una responsabilitat a
compartir
Les idees de Marx al corrent principal de
l'economia moderna
Les TI en el món empresarial (BIZ BUSINESS
GAME)
L'espai escènic: l'espai de la representació
(matr UAB 6)
L'estudi de la culura gallega a través dels mites
Literatura gallega actual

Ciències Polítiq.i Sociol.
EU d'Inf.i Fis.Gimbernat
Filosofia i Lletres
Ciències
EU d'Inf.i Fis.Gimbernat (D.Fisiot.)
Filosofia i Lletres
ICE - CAP, C.Educació
Ciències Polítiq.i Sociol.
Psicologia
Filosofia i Lletres
Filosofia i Lletres
Filosofia i Lletres
Filosofia i Lletres
Filosofia i Lletres
Escola Massana
Dret
Esc.Tècn.Sup.d'Enginyeria
EU Ciències Salut - Manresa

EU Ciències Salut - Manresa
EU d'Est.Empresar.Sabadell
EU Ciències Salut - Manresa
Filosofia i Lletres
Ciències
Ciències
Traducció i Interpretació
Ciències Econòm. i Empres.
Ciències Educació
Filosofia i Lletres
Filosofia i Lletres

ETSE
Ciències Econòm. i Empres.
Medicina,UD H. Mar;altres
Medicina
Ciències Econòm. i Empres.
Esc.Tècn.Sup.d'Enginyeria
Escola Massana
Filosofia i Lletres
Filosofia i Lletres
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Literatura i societat a l'edat mitjana
Literatura popular d'arrel tradicional
Literatures africanes d'expressió portuguesa
Llegendes medievals
Llengua Euskara I
Llengua Euskara II
Llengua i cultura gallegues I
Llengua i cultura gallegues II
Llenguatge de signes català
Mecanismes lesionals i processos de reparació
tissular
Medicina, història i societat
Mètodes de votació i elecció. Podriem fer-ho
millor!
Nacionalitat i estrangeria: qüestions jurídiques
Per què tenim càncer?
Població, resursos alimentaris i
desenvolupament
Política i religió. Teoria i pràctica
de les seves formes de relació
Prime Time Law: Dret i televisió
Protecció internacional de l'individu
Química desmitificada
Seguretat alimentària
Tai-Txi
(matr UAB 15)
Taller collage ( matr UAB 8))
Técniques de màrketing i de publicitat en el
mercat de lleng.alemanya
Tècniques de redacció científica i de
presentac.de textos escrits i orals
Terminologia en ciències de la salut
Text i escriptura a l'Edat Mitjana
Usos i abusos de la fotografia (matr UAB 11)

Filosofia i Lletres
Filosofia i Lletres
Filosofia i Lletres
Filosofia i Lletres
Filosofia i Lletres
Filosofia i Lletres
Filosofia i Lletres
Filosofia i Lletres
EU Ciències Salut - Manresa
EU d'Inf.i Fis.Gimbernat
Ciències
Ciències
Dret
Ciències
Veterinària
Dret
Dret
Dret
Ciències
Veterinària
EU d'Inf.i Fis.Gimbernat
Escola Massana
Filosofia i Lletres
Ciències
EU d'Inf.i Fis.Gimbernat
Filosofia i Lletres
Escola Massana

Acord 11/2006, de 21 de març, pel qual s'informa favorablement dels criteris per a l’accés a
les titulacions de segon cicle i al segon cicle de les titulacions de primer i segon cicle, i s'eleva
al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Acord 12/2006, de 21 de març, pel qual s'aprova l'inclusió del títol de doctor als programes
oficials de postgrau, que tot seguit s’indiquen:
RELACIÓ DE POP's DE LA UAB PER ALS QUALS S'INICIA EL PROCÉS
D'AMPLIACIÓ DE TÍTOLS AMB LA INCORPORACIÓ DEL DOCTORAT
POP: BIOCIÈNCIES
POP: CIÈNCIES
POP: CIÈNCIA I TECNOLOGIA AMBIENTALS
POP: ENGINYERIA
POP: ART, CULTURA, HISTÒRIA I SOCIETAT
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POP: ESTUDIS SOCIALS I CULTURALS
POP: LLENGUATGE I PENSAMENT
POP: TRADUCCIÓ, INTERPRETACIÓ I ELS SEUS CONTEXTOS SOCIO-CULTURALS
POP: ECONOMIA I EMPRESA
POP: GEOGRAFIA, DEMOGRAFIA I PLANIFICACIÓ TERRITORIAL
POP: PSICOLOGIA
POP: VETERINÀRIA I CIÈNCIES ALIMENTÀRIES

Acord 13/2006, de 21 de març, pel qual s'aprova, per delegació del Consell de Govern, l'oferta
de places per a l’accés a la universitat per convalidació d'estudis estrangers, que tot seguit
s’indiquen:
CENTRES PROPIS
CENTRE

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

TITULACIÓ
E.T. de Telecomunicació - esp.
Sistemes Electrònics
E.T. Industrial- esp.Química Industrial
Enginyeria en Informàtica
Enginyeria Química

PLACES
OFERTADES
2
2
5
2

EU. D'Estudis Empresarials de Sabadell Ciències Empresarials

Il·limitat

EU. D'Informàtica de Sabadell

E.T. en Informàtica de Gestió
E.T. en Informàtica de Sistemes

Il·limitat
Il·limitat

Facultat de Ciències

Biologia
Biotecnologia
Ciències Ambientals
Enginyeria en Informàtica +
Matemàtiques
Estadística
Física
Geologia
Matemàtiques
Química

CENTRE
Facultat de Ciències de l'Educació

TITULACIÓ
Educació Social
Mestre - esp. Educació Especial
Mestre - esp. Educació Física
Mestre - esp. Educació Infantil
Mestre - esp. Educació Musical
Mestre - esp. Educació Primària
Mestre - esp. Llengua Estrangera
Pedagogia

9
3
10
2
5
8
8
8
10
PLACES
OFERTADES
4 (5%)
3 (5%)
3 (5%)
8 (5%)
3 (5%)
5 (5%)
3 (5%)
4 (5%)
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Facultat de Ciències de la Comunicació Comunicació Audiovisual
Periodisme
Publicitat i Relacions Públiques
Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials

2
5
5

Administració i Direcció d'Empreses
Economia

10
10

Facultat de Ciències Polítiques i de
Sociologia

Ciències Polítiques i de
l'Administració
Sociologia

7
7

Facultat de Dret

Dret

10

CENTRE
Facultat de Filosofia i Lletres

TITULACIÓ
Filologia Anglesa
Filologia Catalana
Filologia Clàssica
Filologia Francesa
Filologia Francesa + Traducció Int.
Francès
Filologia Francesa + Filologia anglesa
Filologia Hispànica
Filologia Hispànica + Filologia
Anglesa
Filologia Hispànica + Filologia
Catalana
Filologia Francesa + Filologia
Catalana
Filologia Francesa + Filologia
Hispànica
Filologia Catalana + Filologia Anglesa
Filosofia
Geografia
Història
Història de l'Art
Humanitats

PLACES
OFERTADES
Il·limitat
Il·limitat
Il·limitat
Il·limitat
Il·limitat
Il·limitat
Il·limitat
Il·limitat
Il·limitat
Il·limitat
Il·limitat
Il·limitat
Il·limitat
Il·limitat
Il·limitat
Il·limitat
Il·limitat

Facultat de Medicina

Medicina

15

Facultat de Psicologia

Logopèdia
Psicologia

4
10

Facultat de Traducció i d'Interpretació

Traducció i Interpretació - Alemany
Traducció i Interpretació - Anglès
Traducció i Interpretació - Francès

Facultat de Veterinària
ESCOLES UNIVERSITÀRIES
ADSCRITES
CENTRE

Veterinària

Il·limitat
Il·limitat
Il·limitat
7

TITULACIÓ

PLACES
OFERTADES
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EU. d'Infermeria de la Creu Roja

Infermeria
Teràpia Ocupacional

7
2

EU. d'Infermeria de la Vall d'hebron

Infermeria

2

EU. d'Infermeria de Sant Pau

Infermeria

3

Fisioteràpia
Infermeria

2
2

EU. d'Informàtica Tomàs Cerdà

E.T. en Informàtica de Gestió

8

EU. de Turisme i Direcció Hotelera

Turisme

18

EU. d'Infermeria i Fisioteràpia
Gimbernat

Acord 14/2006, de 21 de març, pel qual s’atorguen, per delegació del Consell de Govern, el
premis extraordinaris de titulació de: Facultat de Veterinària, Facultat de Filosofia i Lletres,
Facultat de Medicina, Facultat de Ciències de la Comunicació, Facultat de Dret, Facultat de
Psicologia, Facultat de Traducció i d'Interpretació, Facultat de Ciències de l'Educació i Escola
Universitària de Turisme i de Direcció Hotelera.
Acord 15/2006, de 21 de març, pel qual s'informa favorablement de l'esmena dels criteris i
procediments per al reconeixement d'activitats que donen dret als crèdits de lliure elecció, i
s'eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Acord 16/2006, de 21 de març, pel qual s'acorda autoritzar la concessió de premis
extraordinaris de titulació als graduats superiors i als graduats de la UAB, amb efectes del curs
acadèmic 2004-2005.
Acord 17/2006, de 21 de març, pel qual es modifica l'oferta d'activitats susceptibles de
reconeixement com a crèdits de lliure elecció per al curs acadèmic 2005-2006, que tot seguit
s’indiquen:
Nom
Títol de l' Activitat
Institució
Departament 9è Curs sobre paisatge del Pirineu: gestió de les
de Geografia àrees de muntanya (XXV Curs d'Estiu d'estudis
pirinencs)

Hores de
Adreçat a
durada
45
Alumnes de tota
la UAB

I.4.2 Comissió d’Afers d’Estudiants
Acord 1/2006, de 24 de març, pel qual s'acorda autoritzar que les pràctiques de cooperació
educativa es puguin desenvolupar fins al límit de 960 hores anuals, sempre tenint en compte
que, durant el període lectiu, les hores diàries de treball en pràctiques no poden sobrepassar la
meitat de les hores establertes per a una jornada laboral.
Acord 2/2006, de 24 de març, pel qual s'aprova la convocatòria general d'ajuts de
col·laboració amb la UAB, curs 2006-2007, que tot seguit es transcriu:
Convocatòria General d’Ajuts de Col·laboració amb la UAB. Curs 2006-2007
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

31

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 24 de març de 2006, són
les següents:
BASE I: DESCRIPCIÓ DELS AJUTS
Es convoquen 186 ajuts, amb especificació de les seves característiques, les tasques que hi
seran associades i, si escau, els requisits necessaris per desenvolupar-les. 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, 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 els codis 13 i 14
(Col·laboracions d’estiu), 31 (Saló de l’Ensenyament i Jornada de Portes Obertes) i 32
(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. Si la
destinació és assignada al sol·licitant després que hagi començat el període de prestació de la
col·laboració determinat en el que 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. 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.
3. 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.
4. 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.
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.

32

5. En acabar el període de col·laboració, podran trametre a l’Àrea d’Afers Acadèmics un
informe on avaluïn el període. Igualment, entre el 15 i el 30 de juny el / la responsable
funcional, amb el vist-i-plau del responsable orgànic, haurà de 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.
6. 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 2006-2007.
7. Tindran dret a absentar-se del servei el dia de la Festa Major de la UAB del curs 20062007.
8. 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. 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
9. Prèvia comunicació al seu / 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
10. Prèvia comunicació al seu / seva responsable funcional amb una antelació de 48
hores, tindran dret a seguir les vagues estudiantils, a reunir-se en assemblea en casos
justificats, a assisitir 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.
11. 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 al seu / la seva
responsable funcional.
12. 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.
13. 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.
14. 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.
15. 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:

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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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. Només percebrà la quantitat corresponent als dies en què hagi dut a terme la
col·laboració.
3. 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, sense perjudici de l’anàlisi que faci la Comissió de
l’informe dels responsables funcionals.
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 2005-2006. 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 2005-2006. 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 2006-2007, 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 2006-2007 .
−

Estudiants de màsters oficials:

−

4) Matricular-se d’un mínim de 30 crèdits en el curs 2006-2007. L’acompliment
d’aquest requisit serà comprovat quan finalitzi el període de matriculació establert
en el calendari academicoadministratiu del curs 2006-2007.
Estudiants de doctorat:
5) Matricular-se d’un mínim de 6 crèdits en el curs 2006-2007. L’acompliment
d’aquest requisit serà comprovat a partir del dia 1 de desembre de 2006. La
matrícula del treball de recerca té una validesa de dos cursos a aquest efecte.

B) De requisits. Els requisits d’un ajut, si escau, estan definits en aquesta convocatòria.
C) Coneixement del català. Els / les estudiants que optin a un ajut de col·laboració hauran de
demostrar coneixement de la llengua catalana, 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.es/estudiants -Beques d’estudi,
degudament emplenat, on hi faran constar per ordre de prelació un màxim de 5
destinacions ofertes en la convocatòria.

5

En cas que es convoquin ampliacions de la convocatòria a partir del mes de setembre de 2006 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 tindran en compte aquest
requisit.
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B) 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.
C) El currículum que demostri la seva adequació al requisits de l’ajut que sol·licita, si escau.
D) 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.
E) La documentació econòmica, en cas que li sigui reclamada per l’Àrea d’Afers Acadèmics.
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 27 de març al 7 d’abril de 2006.
BASE VI: PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
Els ajuts s’adjudicaran als candidats d’acord amb el següent procediment:
1. S’exclouran les sol·licituds que no compleixin els requisits d’aquesta convocatòria.
2. Els candidats que optin a la renovació de l’ajut concedit el curs 2005-2006, tindran
preferència en l’assignació, sempre que compleixin els requisits acadèmics i després que el
/ la Cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics hagi contrastat els informes esmentats en el punt 4 de
la Base II.
3. Es baremaran els expedients acadèmics dels candidats.
4. Es valorarà com a APTE o NO APTE el currículum dels candidats que opten a destinacions
amb requisits específics. El dia 10 de maig de 2006 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.
5. 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.
6. En primer lloc s’assignaran les destinacions dels candidats que renovin l’ajut consignat com
a primera preferència a la sol·licitud.
7. 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.
8. Si en arribar el torn d’algun candidat, ja estan atorgades totes les destinacions que
sol·licita, es passarà al següent candidat.
9. 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.
10. El procediment d’assignació de destinacions de la convocatòria especial és el mateix que el
de la convocatòria ordinària.
11. En cas que durant el curs es produeixin renúncies, s’assignarà la destinació d’acord amb la
llista de reserva de candidats resultant de l’última convocatòria en la qual s’ha ofert la
destinació. No es tindran en compte els candidats ja assignats.
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.
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12. S’entendrà que els becaris que no es presentin el dia fixat renuncien a gaudir de l’ajut, i la
seva destinació podrà ser adjudicada al primer sol·licitant de la llista d’espera, el qual haurà
de donar una resposta a l’Àrea d’Afers Acadèmics en un termini màxim de 24 hores. La
proposta li serà comunicarà mitjançant el seu correu electrònic institucional. Transcorregut
el termini, es proposarà la vacant a l’estudiant següent de la llista d’espera i així
successivament fins que aquesta s’esgoti.
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.
BASE VII: RESOLUCIÓ
La resolució provisional de la convocatòria es farà pública l’1 de juny de 2006 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 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 col·laborar en les enquestes per a l’avaluació del professorat, i
els ajuts codi 31 (Saló de l’Ensenyament i Jornada de Portes Obertes) i codi 32 (Activitats
Promocionals).
3. Els ajuts codi 31 (Saló de l’Ensenyament i Jornada de Portes Obertes) i codi 32 (Activitats
promocionals) són incompatibles entre si i amb els ajuts codi 29 i 30 (Àrea de comunicació)
i codi 31 (Punt d’informació).
4. En cas de concessió d’una altra beca o ajut incompatible, la persona interessada haurà
d’optar per una de les dues.

Acord 3/2006, de 24 de març, pel qual s'aprova la convocatòria de beques per a fer cursos
intensius d'estiu a UAB Idiomes Campus, que tot seguit es transcriu:
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 2006.
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.
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•

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 2005-2006, en estudis homologats de primer cicle,
segon cicle o doctorat a qualsevol centre propi de la UAB.
• Haver estat matriculat durant el curs 2005-2006 d’un mínim de 40 crèdits en estudis de
primer o segon cicles, o d’un mínim de 9 crèdits, en estudis de doctorat. Els sol·licitants
matriculats d’un nombre inferior de crèdits, únicament podran ser candidats si es tracta del
total que li manquen per a finalitzar els seus estudis.(Pels alumnes que cursin per segon
any el treball de recerca, les dades acadèmiques seran les del curs 2004-2005)
• 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 l'Àrea d'Afers
Acadèmics, a la secretaria d’UAB Idiomes Campus, o bé editar-la des del Web:
http://www.uab.es/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: De l'1 al 12 de juny
de 2006
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 2005-2006.
• 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 19 de juny de 2006.
La resolució de la convocatòria es farà pública el dia 29 de juny de 2006 al Web:
www.uab.es/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.

Acord 4/2006, de 24 de març, pel qual s'aprova la convocatòria de beques per a fer estudis a
UAB Idiomes Campus, que tot seguit es transcriu:
BASE I: DESCRIPCIÓ DE LES BEQUES
La Comissió d'Ajuts a l'Estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona, va aprovar les bases
de la convocatòria de 90 beques per als estudiants de la UAB de primer i segon cicles i de
doctorat, per a fer estudis a UAB Idiomes Campus durant el període acadèmic 2006-2007.
D’aquestes, se’n reserven 10 per adjudicar entre els estudiants de nou accés 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 2006-2007.
BASE II: BORSA DE LES BEQUES
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Les beques consisteixen en la reducció del 50% de l'import de les taxes 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 2006-2007 a qualsevol centre propi de la UAB en estudis
homologats de primer cicle, segon cicle, màster oficial o doctorat.
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 2005-2006,
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 4 d’octubre de 2006
(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 12 de febrer de 2007.
- 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).
OBSERVACIONS
S’han de justificar tots els ingressos, per qualsevol concepte, de tots els membres computables
de la unitat familiar, obtinguts 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, 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.
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-

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. Una fotocòpia del full de matrícula del període 2006-2007 a la UAB
2. L’abonaré o justificant bancari conforme ha fet efectiu l'import dels preus públics
acadèmiques.
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.es/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 2005-2006: del 13 al 23 de juny de 2006.
- Estudiants de nou accés matriculats a la UAB en el període acadèmic 2006-2007: del 8
al 16 de gener de 2007.
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
- 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 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-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 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.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 20052006, es farà pública el 25 de juliol de 2006.
La resolució de la convocatòria per als estudiants de nou accés a la UAB en el període 20062007 es farà pública el dia 6 de febrer de 2007.
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En ambdós casos, la resolució es publicarà al Web: http://www.uab.es/estudiants -Beques
d’estudi-, 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.

Acord 5/2006, de 24 de març, pel qual s'aprova la convocatòria de beques Pere Menal per a
estudiants de Matemàtiques, que tot seguit es transcriu:
BASE I: DESCRIPCIÓ DE L'AJUT
La Universitat Autònoma de Barcelona, a instància del Departament de Matemàtiques, convoca
per al curs 2006-2007 les beques “Pere Menal” per a tots aquells estudiants que:
• Es matriculin al primer curs de la llicenciatura de Matemàtiques.
• Havent obtingut la beca en períodes anteriors, demostrin que compleixen els requisits
per a renovar-la.
Pel que fa a aquest període, s’atorgaran 5 beques si els sol·licitants compleixen els requisits:
• Una beca per a un estudiant que es matriculi de primer curs de la llicenciatura de
Matemàtiques en el curs 2006-2007.
• Quatre beques de renovació per a aquells estudiants que van gaudir de beca el curs
2005-2006 i es van matricular de primer curs de la llicenciatura de Matemàtiques en els
cursos 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 i 2005-2006.
BASE II: BORSA DE LA BECA
La borsa de la beca inclou la matrícula gratuïta de totes les assignatures de la carrera, si el
sol·licitant compleix els requisits cada període, a més d’una quantitat anual de 300 € en
concepte d’adquisició de llibres.
En cas que el candidat hagi obtingut la qualificació de matrícula d’honor de Batxillerat, se li
abonarà l’import que hauria d’haver abonat en concepte de preus públics de matrícula.
L’estudiant amb beca de renovació rebrà l’ajut per a l’adquisició de llibres i l’import dels preus
públics de matrícula, excepte l’import de les assignatures de les quals va obtenir matrícula
d’honor el curs anterior.
BASE III: REQUISITS
Els sol·licitants de primer curs hauran de complir els requisits següents:
1. Haver-se examinat de les PAU
2. Haver-se matriculat de primer curs a la llicenciatura de Matemàtiques de la UAB en el
curs 2006-2007 i haver fet efectiu l’import del preu públic de la matrícula.
Els sol·licitants de renovació de la beca hauran de complir els requisits següents:
1. Haver-se matriculat a la llicenciatura de Matemàtiques de la UAB en el curs 2006-2007
d’almenys 60 crèdits de primera matrícula, a més dels possibles crèdits pendents del
curs acadèmic anterior, i haver fet efectiu l’import de la matrícula.
En el cas que l’estudiant es matriculi de l’últim curs de la llicenciatura, el nombre de
crèdits dels que haurà d’estar matriculat s’establirà en funció de l’aprofitament acadèmic
respecte del nombre de crèdits matriculats i superats dels cursos anteriors.
2. L’estudiant no podrà tenir més d’un 20% de crèdits pendents del total de crèdits dels
quals s’havia matriculat el curs acadèmic anterior.
BASE IV: DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
Els sol·licitants hauran d’acompanyar la sol·licitud de la beca d’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 l’ajut. En el compte o llibreta hi ha de figurar el sol·licitant com a
titular o beneficiari.
Els sol·licitants de primer curs també hauran d’acompanyar la sol·licitud de la beca de:
•
Fotocòpia de les qualificacions obtingudes a les PAU en què figuri, expressament, la
nota de Matemàtiques i la mitjana de l’expedient de batxillerat.
BASE V: PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD
Els estudiants que vulguin demanar l’ajut hauran de recollir la sol·licitud a la Gestió Acadèmica
de la Facultat de Ciències, o bé editar-la des del web: http://www.uab.es/estudiants -Beques
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d’estudi-, i presentar-la a la mateixa Gestió Acadèmica, en els terminis següents: Del 2 al 13
d'octubre de 2006.
BASE VI: RESOLUCIÓ
La resolució de la convocatòria es farà pública el dia 10 de novembre de 2006 al web:
http://www.uab.es/estudiants -Beques d’estudi-, i als taulers de la Facultat de Ciències
mitjançant la llista de beques concedides i denegades i la llista d’espera, si s’escau.
BASE VII: ADJUDICACIÓ DE LES BEQUES
Per a establir l’ordre de prelació entre les sol·licituds que compleix els requisits, es tindrà en
compte:
• Per als sol·licitants de primer curs: hauran de tenir la nota més alta de l’examen de les
PAU entre tots aquells que tinguin una nota superior o igual a 7 de l’examen de
Matemàtiques de les PAU.
En cas d’empat entre més d’un sol·licitant es tindrà en compte la nota mitjana del
currículum acadèmic del batxillerat.
• Per als sol·licitants de renovació de la beca: el compliment dels requisits que figuren a la
base III.
L’adjudicació d’aquestes beques podrà ser revocada en cas que es descobreixi que en la
sol·licitud s’han ocultat o falsejat dades, o que hi ha incompatibilitats amb altres beques
procedents d’altres organismes públics o privats per als mateixos estudis.
BASE VIII: COMISSIÓ DE SEGUIMENT
El Departament de Matemàtiques de la UAB nomenarà una comissió, integrada per tres
professors, un estudiant del Consell d’Estudiants de la Facultat de Ciències i un membre de la
Comissió d'Afers d’Estudiants que revisarà el procés d’adjudicació i renovació d’aquestes
beques.
BASE IX: RENÚNCIA A LA BECA
• Qualsevol becari podrà renunciar a la beca tornant a la UAB l’import percebut durant el curs
acadèmic en què es produeixi la renúncia.
• En el cas que es produeixi una renúncia d’un becari de primer any, la comissió de
seguiment podrà atorgar la beca al sol·licitant més ben situat a la llista d’espera segons els
criteris d’adjudicació de la beca.
• Per a formalitzar la renúncia, caldrà adreçar-se a la Gestió Acadèmica de la Facultat de
Ciències.
• En el cas que els becaris que demanin la renovació no satisfacin els requisits establerts per
aquesta convocatòria, la Comissió de seguiment podrà atorgar la beca al sol·licitant més
ben situat a la llista d’espera dels cursos respectius segons els criteris d’adjudicació de la
beca. Si tal estudiant no existís, es podria obrir una convocatòria restringida dels estudiants
que es van matricular per primera vegada al primer curs al mateix temps que l’estudiant
que no ha aconseguit la renovació.

Acord 6/2006, de 24 de març, pel qual s'aprova la ratificació de la convocatòria d'ajuts
econòmics als estudiants per col·laborar en les enquestes d'avaluació de l'actuació docent del
professorat 2005-2006.
Acord 7/2006, de 24 de març, pel qual s'autoritza la cap de l'Àrea d'Afers Acadèmics per
ralitzar tots els actes necessàries per al normal desenvolupament del procés de resolució
d'adjudicació dels ajuts de col·laboració per al curs acadèmic 2006-2007.

I.4.3 Comissió de Doctorat
Acord 5/2006, de 3 març, pel qual s'aprova delegar les competències de la Comissió de
Doctorat en el delegat del rector per a Doctorat següents: el nomenament dels tribunals de
tesis doctorals, l'excepció del requisit de lectura de tesis doctorals d'un any de presentació, i
l’acceptació de les pròrrogues per a la presentació de les tesis doctorals.
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Acord 6/2006, de 3 de març, pel qual s'aproven els programes de doctorat, que tot seguit es
transcriu:
Ratificació dels programes de doctorat
Ciències de la Salut
TITOL PROGRAMA
Psiquiatria i psicologia clínica

DEPARTAMENT
Psiquiatria i Medicina Legal

Ciències Experimentals
TITOL PROGRAMA
Geologia

Geologia

DEPARTAMENT

Informàtica industrial. Tècniques avançades de Telecomunicació i d'Enginyeria de Sistemes
producció
Estructura i funció de proteïnes
Institut Biotecnologia i biomedicina
Ciències Socials
TITOL PROGRAMA
Comunicació Audiovisual i Publicitat

DEPARTAMENT
Comunicació Audiovisual i Publicitat

Psicologia de l'Educació

Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació

Psicologia de la comunicació.Interacció social i
desenvolupament humà

Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació

Aprovació de programes de doctorat
Ciències de la Salut
TITOL PROGRAMA
Diagnòstic per la imatge

DEPARTAMENT
Medicina Interna

Medicina Interna

Medicina Interna

Pediatria, obstetrícia i ginecologia

Pediatria, Obstetrícia, Ginecologia i
Medicina Preventiva
Pediatria, Obstetrícia, Ginecologia i
Medicina Preventiva

Salut pública i metodològia de la recerca
biomèdica
Ciències Socials
TITOL PROGRAMA
Comunicació i Periodisme

DEPARTAMENT
Periodisme i C. Comunicació

Dret del comerç i la contractació.

Dret Privat

Psicologia de l’aprenentatge humà

Psicologia bàsica, evolutiva i de l’educació

Acord 7/2006, de 3 de març, pel qual s'aprova el model del títol de DESE.
Acord 8/2006, de 3 de març, pel qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per a fomentar la
internacionalització dels tribunals de tesis doctorals-2006, que tot seguit es transcriu:
Convocatòria d'ajuts per fomentar la internacionalització dels tribunals de tesis
doctorals. Any 2006
[L'import destinat a aquesta convocatòria és de 15.000 €]
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L'objectiu d'aquesta convocatòria és fomentar la defensa de tesis doctorals a la
Universitat Autònoma de Barcelona durant l’any 2006 amb presència de membres
d’universitats estrangeres. A tal efecte es concediran subvencions de fins a 500 € per
tesi per cobrir totalment o parcialment les despeses extres que això pugui comportar.
Requisits dels sol·licitants
Poden presentar sol·licituds per a aquesta convocatòria tots els departaments/instituts
de la Universitat Autònoma de Barcelona sempre que la tesi a subvencionar s’hagi
defensat a la UAB durant l’any 2006.
Destinació dels ajuts
Els ajuts es destinaran a subvencionar les despeses de viatge (avió, tren, taxi,...)
derivades de la presència de doctors d’institucions estrangeres en els tribunals de les
tesis doctorals.
Documents que cal aportar
• L'imprès de sol·licitud, que es pot descarregar des de la web de l’Escola de Postgrau
(apartat Tesis Doctorals).
• Justificant de la despesa efectuada (bitllet d’avió, ...) per al viatge del doctor
estranger.
Termini de presentació de sol·licituds
Aquesta convocatòria restarà oberta durant tot l'any 2006.
Les sol·licituds es presentaran a l’Escola de Postgrau (Doctorat).
Resolució
La Comissió de Doctorat prioritzarà les sol·licituds d’acord amb el següent ordre:
1.- Tesis doctorals amb format Menció Dr. Europeu
2.- Tesis doctorals en cotutela
3.- Altres casos (aquests es resoldran conjuntament al gener de 2007)
La Comissió de Doctorat resoldrà la convocatòria segons el següent quadre:
Resolució
Juliol 2006
Gener 2007

Període de defensa
1-1-06 a 30-6-06
1-7-06 a 31-12-06

Acord 9/2006, de 3 de març, pel qual s'aprova la convocatòria d'ajuts econòmics per a
programes de doctorat interuniversitaris-2006, que tot seguit es transcriu:
Convocatòria d'ajuts econòmics als Programes de Doctorat Interuniversitaris.
Any 2006
[L'import destinat a aquesta convocatòria és de 15.000 €]
L'objectiu d'aquesta convocatòria és concedir ajuts econòmics als programes de
doctorat interuniversitaris que durant l’any 2006 no hagin aconseguit suficient
finançament en les diferents convocatòries de Mobilitat per a professors i alumnes. A tal
efecte es concediran subvencions lineals de fins a 1000 € per programa per cobrir
parcialment les despeses extres que aquests programes hagin comportat.
Requisits dels sol·licitants
Poden presentar sol·licituds per a aquesta convocatòria tots els programes de doctorat
interuniversitaris de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Destinació dels ajuts
• Els ajuts es destinaran a subvencionar les despeses derivades de la mobilitat
dels professorat i de l’alumnat necessàries per tal de portar a terme

43

satisfactòriament la participació de la UAB en els objectius docents del
programa de doctorat.
Documentació que cal aportar
• L'imprès de sol·licitud, que es pot descarregar des de la web de l’Escola de
Postgrau (apartat Programes de Doctorat).
• Fotocòpia dels ajuts rebuts en la convocatòria de mobilitat.
• Justificants de les despeses dels professors i/o alumnes.
Termini de presentació de sol·licituds
Aquesta convocatòria restarà oberta durant tot l'any 2006.
Les sol·licituds es presentaran a l’Escola de Postgrau (Doctorat).
Resolució
La Comissió de Doctorat prioritzarà les sol·licituds d’acord amb el següent
ordre:
1.- Programes amb Menció de Qualitat coordinats per professors de la UAB
2.- Programes amb Menció de Qualitat no coordinats per professors de la UAB
3.- Programes sense Menció de Qualitat coordinats per professors de la UAB
4.- Altres programes interuniversitaris
La Comissió de Doctorat resoldrà la convocatòria durant la primera sessió de l’any 2007
(prevista per al mes de gener de 2007).

Acord 10/2006, de 3 de març, pel qual s'aprova que la defensa de les tesis doctorals del
programa de dret pluralista, públic i privat es pugui realitzar a El Salvador.
Acord 11/2006, de 3 de març, pel qual s'informa favorablement de la modificació de la
Normativa de Doctorat i s'eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació.

l.4.4 Comissió d’Economia i d’Organització
Acord 2/2006, de 8 de març, pel qual s'aprova la proposta de modificació del Model de
Distribució del pressupost descentralitzat de funcionament de centres i departaments de la
UAB, en el sentit de computar els crèdits no ordinaris sobre la base del 25% del seu valor i amb
una experimentalitat de coeficient 1.
I.4.5 Comissió d’Investigació
Acord 1/2006, de 2 de març, pel qual s'aprova, per delegació del Consell de Govern, la
proposta de modificació de l'article 11 del Reglament de la unitat Tècnica de Protecció
Radiològica (UTPR), que queda redactat de la manera següent:
Són funcions de la comissió d'usuaris:
Proposar al Consell de Govern l'aprovació i la modificació del Reglament de la UTPR
Vetllar pel bon funcionament de la UTPR
Acord 2/2006, de 2 de març, pel qual s'aprova la proposta de resolució del 2n termini de la
convocatòria d'ajuts a projectes de noves línies de recerca.
Convocatòria de projectes de noves línies de recerca
Codi
projecte

Departament

Institut de
PNL2005-22 Neurociències

Títol Projecte
Papel del AMPK en apoptosis y meiosis

Import
Concedit
6.000,00 €
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Bioquímica
PNL2005-51 (Veterinària)
Departament de
Ciència Animal i
PNL2005-02 dels Aliments

Aplicacions de la proteòmica a la vetenirària
6.000,00 €
Estudi de les alteracions de les poblacions
microbianes ruminal mitjançant tècniques de PCR a
temps real
6.000,00 €

Acord 3/2006, de 2 de març, pel qual s'aprova la proposta de resolució del 2n termini de la
convocatòria d'ajuts a projectes pont, que tot seguit es transcriu:
Convocatòria de projectes de recerca de pont
Codi
projecte
PRP2005-17

PRP2005-16

PRP2005-24

Departament

Títol Projecte

Import
Concedit

Departament de
Psicologia
Bàsica, Evolutiva
i de l'Educació

La incidència de les estratègies lingüístiques
6.000,00 €
emprades per l'adult en les produccions narratives
d'infants de diferents edats (Estudi interactiu amb
una població infantil amb un desenvolupament
norma
Departament de Estudi de la interacció entre la resposta immune, el 6.000,00 €
Biologia Cel·lular, sistema neuroendocrí i l'activitat motora en les
de Fisiologia i
malalties inflamatòries cròniques
d'Immunologia
Departament de MEISTE
5.900,00 €
Didàctica de la
Matemàtica i de
les Ciències
Experimentals

Acord 4/2006, de 2 de març, pel qual s'aprova la proposta de resolució del 2n termini de la
convocatòria d'ajuts a grups emergents, que tot seguit es transcriu:
Convocatòria de grups emergents
Codi
projecte

Departament

Títol Projecte

Import
Concedit

EME2005-46 Física
Estadística

Física estadística de membranes biomimètriques:
simulació, experiments de llum sincrotró i teoria

6.000,00 €

EME2005-42 Cristal.lografia i
Mineralogia

Caracterització composicional i microstructural de
laves recents per estudis de paleointensitats

6.000,00 €

EME2005-41 Economia de
l'Empresa
(Bellaterra)

Creació d'empreses de base tecnològica a
Catalunya

6.000,00 €

Acord 5/2006, de 2 de març, pel qual s'aproven els Grups de Recerca de la UAB, que tot
seguit es transcriu:
Grups de Recerca
(Documentació provisional)
Nom
Aegiptiaca
Àmbit de Recerca i de Trobades Interdisciplinàries sobre Cultura i Política Contemporània de
Amèrica Llatina i Europa (ARTICCLE)
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Anàlisi Complexa i Harmònica
Antropologia i Història de la Construcció d’Identitats Socials i Polítiques (AHCISP)
Antropologia Molecular i de Poblacions
Archivivm Lvllianvm
Àrea de recerca en estudis de l’antiguitat (Àrea):Paisatges, Ordre Social i Memòria Històrica
Art, educació i identitats
Automatització i Sistemes Avançats de Control
Autotrad, grup de recerca sobre la autotraducció
Avaluació de Sequències d'Imatges (ASI)
Banc de Sang Animal
Biodegradació de contaminants industrials i valorització de residus
Biologia Computacional
Biologia Molecular de Plantes
Briòfits i Fongs
Catalisi Homogènia
Cirurgia i Anestèsia Experimental
Coalicions, incentius i xarxes en la presa de decisions col·lectives
Cognitive Robotics
Col·lectiu d'Investigadors en Formació Ocupacional (CIFO)
Congelació d’oòcits i embrions d’animals d’interès ramader
Contacte de poblacions i estrangeria al món grec antic
Cos i textualitat
Cristal•lografia
Cultura material i arqueologia del comportament humà
Desenvolupament i Millora de les Organitzacions (DEMOS)
Des-Subjectant: Grup d'Estudis Socials de la Subjecció i la Subjectivitat
Didàctica i Multimèdia (DiM)
Disseny de Circuits i Sistemes Integrats
Dones i Drets
Dones i Textualitat
Dret Constitucional Europeu
Ecologia del paisatge
Ecopatologia de fauna salvatge
Ecosistemes marins i avaluació d’impacte antropogènic
Edición de algunas crónicas de Indias de los siglos XVI y XVII
Edición de Treinta comedias de Lope de Vega
Educació Matemàtica i Context Sociocultural (EMiCS)
Efectes de les pertorbacions en els ecosistemes terrestres
El cuento literario español. Siglos XIX y XX
Electromagnetisme i Magnetisme de Materials
Enfermedades respiratorias de origen ocupacional/ambiental
Enginyeria de bioprocessos i Biocatàlisi aplicada
Enginyeria de dispositius micro i nanoelectrònics
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Equacions en Derivades Parcials i Aplicacions
Equip de Desenvolupament Organitzacional (EDO)
Equitat en Salut i Dinàmica de Xarxes
ERES; Equip de Recerca en Educació i Seguretat Viàries
Estudis de Didàctica de l'art
Física Estadística
Fisiologia Vegetal
Fòrum IDEA Investigació i Desenvolupament en Educació de Persones Adultes)
Fotocatàlisi i Química Verda
Fractatitats en Investigació Crítica: Grup de Recerca sobre els processos de Gobernabilitat en
les actuals Societats Post-Fordistes
Funcionalitat espermàtica
Gabinet de Recerca d’Història Social i Obrera (GRHISO)
GAPEF: Grup d'Anàlisi de Polítiques Educatives i de Formació
GEIE-IDT (Grup d'Estudis Internacionals i Europeus de l'Institut de Dret i Tecnologia)
Geografia Aplicada
GESES; Grup d'Estudis sobre Sentiments, Emocions i Societat
Gestió del Canvi a les Organitzacions de Formació
GIEPH
GIPE/PTP Grupo Interdisciplinar para la Prevención y el Estudio de las Practicas Tradicionales
Perjudiciales
GOREAD (Grup d'Observació i Recerca Educativa d'Atenció a la Diversitat)
Governança Multinivell a la Unió Europea (GOMUE)
GRAAL (Grup de Recerca en Autonomia i Aprenentatge de LLengües)
GRAAL Grups de Recerca d'Amèrica i Àfrica Llatines en Salut Pública
Gramática de las Partículas en las Lenguas Románica
GRAMP; Grup de Recerca en Àrees de Muntanya i Paisatge
GREAL (Grup de Recerca sobre Ensenyament i Aprenentage de Llengües)
GREI, Grup de Recerca en Educació Infantil
GREI. Grup de Recerca en Economia Industrial
GRELT - Grup de Recerca per a l'ensenyament de llengües estrangeres per a traductors.
GRISS Grup de Recerca en Imatge, So i Síntesi
GRP; Grup de Recerca en Publicitat
GRUMETS: Grup de Mètodes i Aplicacions en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica
Grup d'Enginyeria de Proteïnes i Proteòma
Grup Biomatemàtic de Recerca
Grup Còmplex
Grup d´estudis internacionals de televisió
Grup d’estudi de la morfogènesi vascular i de les seves complicacions patològiques
Grup d’Estudis Comparats en Actors, Institucions i Processos Polítics (GECAIPP)
Grup d’investigació en Processos orogènics i evolució del relleu
Grup d’Investigació en SIDA.
Grup d’Investigació Neurològica
Grup d'antenes i sistemes de microones
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Grup d'Aplicacions Biomèdiques
Grup d'Aplicacions Biomèdiques de la Ressonància Magnètica Nuclear
Grup d'Arqueologia Social Americana (GASA)
Grup d'art del Renaixement i del Barroc a Catalunya
Grup de Biofísica de Macromolècules
Grup de Biologia Evolutiva
Grup de circuits i sistemes electrònics
Grup de combinatòria i codificació
Grup de Combinatòria, Codificació i Seguretat
Grup de compressió interactiva d'imatges
Grup de Contactes Intercel·lulars en cèl·lules epitelials
Grup de Control del Cicle Cel·lular
Grup de diagnòstic i tractament de les neoplàsies hematològiques
Grup de Dinàmica Discreta en baixa dimensió de la UAB
Grup de Dinàmica i Mecanismes de les Reaccions Químiques i Bioquimiques
Grup de Fiabilitat de Dispositius i Circuits Electrònics
Grup de Fonètica Experimental
Grup de Fonètica, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
Grup de Geografia Econòmica
Grup de Geometria Diferencial
Grup de Investigació sobre Sordeses i Trastorns en l'Adquisició del llenguatge
Grup de l’Estudi dels Tumors de Cap i Coll
Grup de Lexicografia i Diacronia
Grup de Lingüística Teòrica
Grup de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques
Grup de Literatura Catalana Medieval (UAB)
Grup de materials nanoestructurats
Grup de mecanismes de supervivència cel.lular
Grup de Micologia Veterinària
Grup de migració i comunicació
Grup de Millora Genètica Molecular Veterinarial
Grup de mutagènesi
Grup de nanoelectrònica computacional (NANOCOMP)
Grup de Nanomaterials i Microsistemes (GNMI)
Grup de Neuroinflamació i estrès oxidatiu
Grup de Neuroplasticitat i Regeneració
Grup de nutrició, maneig i benestar animal
Grup de patologia i immunofisiologia en aqüicultura
Grup de plegament i estabilitat de proteïnes
Grup de proteïnes quinases en la trnsducció de senyals cel.lulars
Grup de Psefologia de Catalunya
Grup de Recerca arqueològica de la UAB
Grup de Recerca clínica i experimental en traumatologia i ortopedia veterinàries
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Grup de Recerca d'Arqueoecologia Social Mediterrània
Grup de Recerca de Citogenètica Bàsica i Clínica
Grup de Recerca de Desenvolupament Psicomotor
Grup de Recerca de la consolidació óssia
Grup de Recerca de metodes no invasius per a l’estudi de la funció i inflamació de les vies
aeries
Grup de Recerca de Traducció des de l'alemany
Grup de Recerca de Veu i Salut
Grup de Recerca d'Economia Aplicada
Grup de Recerca d'Economia i Política Públiques (GREPP)
Grup de Recerca d’estudis d’història cultural (GREHC)
Grup de Recerca d'estudis micènics
Grup de Recerca Educació i Treball
Grup de Recerca en Aigua, territori i Sostenibilitat (GRATS)
Grup de Recerca en Anàlisi Estocàstica
Grup de Recerca en Anatomia i Fisiologia Reproductiva i Embriologia de mamífers domèstics i
salvatges
Grup de Recerca en Antropologia Fonamental i Orientada (GRAFO)
Grup de Recerca en Arqueologia Medieval
Grup de Recerca en Criminologia i sistema de penes
Grup de Recerca en Deformació i Metamorfisme
Grup de Recerca en Desenvolupament Humà, Intervenció Social i Interculturalitat
Grup de Recerca en Desenvolupament Rural (GRDR)
Grup de Recerca en economia computacional i simulació (GRECS)
Grup de Recerca en Economia Urbana
Grup de Recerca en Enginyeria Cel.lular i Tisular
Grup de Recerca en ensenyament i divulgació de la Geologia (GREDGEO)
Grup de Recerca en Ensenyament i Interacció Plurilingües (GREIP)
Grup de Recerca en Epistemologia i Ciències Cognitives (GRECC)
Grup de Recerca en Escriptures Subversives
Grup de Recerca en Estudis Sociojurídics de l'IDT(GRES-IDT)
Grup de Recerca en Formació del Professorat en Didàctica de les Ciències Socials
(FORPRODICS)
Grup de Recerca en Mecanismes d’Al.lèrgia en Models in vivo i in vitro (Grup MAM)
Grup de Recerca en Metodologies Qualitatives
Grup de Recerca en Microbiologia Bàsica i Aplicada
Grup de Recerca en Mineralogènesi i Petrogènesi (MINPET)
Grup de Recerca en Modelització i Interpretació d’Estructures Tectòniques (MIET)
Grup de Recerca en música i educació
Grup de Recerca en osteobiografia (GROB)
Grup de Recerca en Psicologia i Comunicació Publicitària
Grup de Recerca en Recursos Costaners i Paisatge INTERFASE
Grup de Recerca en Remugants
Grup de Recerca en reproducció equina
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Grup de Recerca en Simulació social i Anàlisi de societats artificials (EME2005-35)
Grup de Recerca en Sistemes de Suport de Vida a l'Espai
Grup de Recerca en sistemes electrònics distribuïts Acrònim: SHADES (Software/Hardware
Agent-based Distributed and Emb
Grup de Recerca en Teoria d'Anells
Grup de Recerca en Teràpia Gènica
Grup de Recerca Intercultural a partir de les societats de parla alemanya
Grup de Recerca Palinològica i de Modelització Cartogràfica Biogeoclimàtica
Grup de Recerca per a l'estudi de la motilitat digestiva i la seva alteració en malalties cròniques
Grup de Recerca sobre avaluació de les organitzacions
Grup de Recerca sobre Còpies y reutilitzacions de l'escultura clàssica en les Edats Mitjana i
Moderna
Grup de Recerca sobre l'Època Franquista
Grup de Recerca sobre memòria social, història i imaginaris
Grup de Recerca sobre Migracions (GRM)
Grup de Reconeixement de Formes i Anàlisi d'Imatges
Grup de sensors i biosensors
Grup de Síntesi Orgànica Estereoselectiva
Grup de Sistemes Dinàmics
Grup de sistemes enzimàtics implicats en desintoxicació i regulació cel•lulars
Grup de Teoria de Funcions
Grup de Topologia Algebraica de Barcelona (GTAB)
Grup de tractament biològic d'efluents líquids i gasosos
Grup d'edició i comentari d'epistolaris del segle XVI. Antonio Agustín Albanell
Grup d'Eficiència i Competitivitat Empresarial
Grup del Cretaci i Terciari inferior
Grup d’electroquímica, fotoquímica i reactivitat orgànica (GEFRO)
Grup d'Enginyeria de Microones i Mil.limètriques Aplicat (GEMMA)
Grup d'Enzimologia
Grup d'Estadística Matemàtica
Grup d'Estudi de l'iconografia i les arts medievals
Grup d'Estudi de Processos Oceànics i Climàtics (GEPOC)
Grup d'Estudis Citogenètics i Moleculars dels Efectes de les Radiacions Ionitzants i del Càncer
Grup d'Estudis de Geografia i Gènere
Grup d'Estudis de l' Exili Literari (GEXEL)
Grup d'estudis de la població
Grup d'estudis de Literatura Catalana Contemporània
Grup d'Estudis de Mobilitat, Transport i Territori (GEMOTT)
Grup d'Estudis de Seguretat Marítima Internacional (GESMI)
Grup d’estudis en personalitat i diferencies individuals (GEPDI)
Grup d'Estudis Humanístics sobre la Ciència i la Tecnologia (GEHUCT)
Grup d'Estudis Immigració i Minories Ètniques
Grup d’estudis precolombins
Grup d'estudis quimiomètricsaplicats a sistemes dinàmics
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Grup d'Estudis Socials en Ciència i Tecnologia (GESCIT)
Grup d'Estudis Teòrics d'Activació de Biomolècules
Grup d'Expressió Gènica i Regulació Cel·lular Eucariòtica
Grup d'Història Comparada de l'Europa Moderna
Grup d'Història del Parlamentarisme
Grup d'investigació clínica en cirurgia en cirurgia de teixits tous
Grup d'Investigació en Estrès i Salut (GIES)
Grup d'investigació en vehicles intel.ligents
Grup étienne dolet
Grup GRIAM/ Grup de Recerca Interdisciplinar sobre Adquisició i Multilingüisme
Grup percepció, comunicació i temps (GPCiT)
Grupo de Arquitectura de Computadores y Sistemas Operativos
Grupo de Genómica, Bioinformática y Evolución
IARS: Grup de Recerca en Infància i Adolescència en Risc Social
Immunologia cel.lular
Immunologia de la reproducció
Immunologia molecular i estructural
Infància, família i polítiques socials comparades
Institucions econòmiques, nivells de vida y medi ambient
INTERÀSIA: Interculturalitat a l'Asia Oriental
Investigación en Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos
ISOR-Investigacions en Sociologia de la Religió
La guerra a la literatura i el cinema en llengua anglesa
La percepció de l'Islam en l'Europa cristiana. Traduccions llatines de l'Alcorà i controvèrsies
islamocristianes
Laboratori de Computacio Encastada en Plataformes I Sistemes HW/SW
Laboratori de Comunicació pública
Laboratori de Medicina Computacional
Laboratori de Models Transgènics i de Teràpia Gènica per a la Diabetis
Laboratori de Prospectiva i Recerca en Comunicació, Cultura i Cooperació (LAPREC)
Laboratori de Referència d'Enzimologia Clínica
Laboratori de xarxes personals i comunitats
Laboratori d’investigació prosocial aplicada
Laboratori fLexSem
Laboratori Humà, Unitat de Psicologia Mèdica
Laboratorio de Lingüística Informática
LAICOM; Laboratori d’Anàlisi Instrumental de la Comunicació
LEMLA (Laboratori per a l'Estudi dels Materials Lapidis de l'Antiguitat)
Les músiques en Les societats contemporànies
LIEC (Llenguatge i Ensenyament de les Ciències)
Lingüística Aplicada a les Llengües Romàniques
Lípids i altres factors metabòlics de risc cardiovascular
LIRAD (Laboratori d'Immunobiologia per a la Recerca i Aplicacions Diagnòstiques)
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LITPOST Literatures i cultures postcolonials
Llengua i Mèdia, Lengua y Media, Language and the Media
LogiSim: Modelatge i Simulació de Sistemes Logístics
Malalties hepatobiliars
Manuscrits. Grup de Recerca d’història moderna
MARPA - Traducció, terminologia i transferència cultural: el budisme tibetà en Occident
Medicina Interna Equina
Metodologies d’educació i multimèdia (MEM)
Microbiologia Ambiental
Microbiologia aplicada i medi ambiental
Microbiologia Molecular
MIGRACOM (Observatori i Grup de Recepca sobre Migració i comunicació)
Models animals en trastorns mentals i neurològics
MOSSA, Grup de Recerca en etnografia dels processos educatius i d'antropologia aplicada a
l'educació.
NEOLCYT (Grup de Recerca en llengua de la ciència i de la tècnica)
Neurobiologia de l'estrès i de l'adicció
Neurobiologia Molecular de la Malaltia d'Alzheimer
Neurofarmacologia de les malalties neurodegeneratives
Neuroquímica: Mecanismes moleculars de la neurodegeneració associada a la patologia
neuroinflamatòria
NOVIT
Observatori de la urbanització
Observatori de Política Exterior Europea
Observatori del Periodisme a Internet
Ocupació, organització i defensa del territori durant la transició medieval (OCORDE)
Oftalmologia veterinària
PACTE - Procés d'adquisició de la competència traductora i avaluació
Paleoambients i Registre Estratigràfic
Parasitologia Veterinària
Patrimoni i Societat
Percepció Computacional de Color i Textura (COTEX)
Pèrdues reproductives causades per protozous paràsits en boví de llet
Poesia catalana i espanyola 1975-2005: Poètiques comunes i relacions intertextuals
Poètiques i polítiques del Renaixement europeu
Potenciació i recuperació de la memòria en rates normals i amb dany cerebral
Pragmàtica, comunicació i adquisició del llenguatge
Presencia de la mitología prehispánica en la literatura latinoamericana
Producció in vitro d'embrions de especies animals d'interes ramader
Psicologia de l'Esport i de l'Activitat física
Psicologia Perinatal
Psicologia Social Aplicada a Treball, Gènere i Benestar
Publiradio
Química de coordinació amb lligands (LLIGFUN)
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REC-Consum i Cultura
Recerca de processos cognitius comunicatius complexos en situacions contextualitzades
Reconeixement de Formes i Anàlisi de Documents
Recursos Hídrics i Geologia Ambiental
Ressonància Magnètica Nuclear i Estructures Supramoleculars
Seguretat de xarxes i aplicacions distribuïdes
Semàntica del Vídeo Digital
Seminari d'Anàlisi de Polítiques Socials (SAPS)
Seminari d’Arqueologia Prehistorica del Proxim Orient
Seminari de Paleografia, de Codicologia i de Diplomàtica.
Seminari d'Estudi de les Literatures Ibèriques
Seminari d'estudis de la dona (SED)
SINTE (Seminari Interuniversitari d'Investigació en Estratègies d'ensenyament i Aprenentatge)
Síntesi, estructura i reactivitat química
Sistemes de simbolització, processos cognitius i socio-afectius
Sostenibilitat i Prevenció Ambiental (SosteniPrA)
T-1611
Teoria Aplicada de les Comunicacions (TAC)
TIREC Tecnologia Informàtica i Recerca sobre Ensenyament de les Ciències
Tradición y Edición de Textos del Siglo de Oro (TETSO)
TRADUMÀTICA: Traducció i Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Transmedia
TRELLAT: Grup de Recerca en traductologia catalana
Turisme i dinàmiques socio-territorials en àrees rurals
Unitat d'Avaluació i Intervenció en Imatge Corporal (UAIIC)
Unitat de Recerca de psicopatologia de la infància i l’Adolescència
Unitat de Recerca en Malalties Infeccioses i Micologia (URMIM)
Unitat de Recerca en Psicopatologia i Neuropsicologia
Unitat d'epidemiologia i de diagnòstic en psicopatologia del desenvolupament
Unitat d'Investigació del Management
Valors en Joc
Xarxa de Grup d’Investigació Cooperativa de l’Instituto de Salud Carlos III, de Mort sobtada a
Espanya.

Acord 6/2006, de 2 de març, pel qual s'aprova el programa d'ajuts a l'assistència a congressos
(ASJ 2006), que tot seguit es transcriu:
Convocatòria d'ajuts a l'assistència a congressos
La Universitat Autònoma de Barcelona ha arribat a un acord amb el DURSI i treu una
convocatòria pròpia destinada al finançament de l’Assistència a Congressos per a l’any 2006.
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.
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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 31/12/02.
• Haver llegit i defensat la tesi doctoral amb posterioritat al 31/12/03.
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 2006 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/iasj06.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 10 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 al Registre General de la UAB
(planta baixa del Rectorat).
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.
Acord 7/2006, de 2 de març, pel qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per a projectes
emergents (EME 2006), que tot seguit es transcriu:
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Convocatòria d'ajuts per a projectes emergents
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
y 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.
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.
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).
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/ieme06.doc
b. CV normalitzat de tots els membres de l’equip
c. Compromís de lliurar els informes finals
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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, fins al 24
d’abril de 2006 al Registre General de la UAB (Planta baixa del Rectorat).
8. Resolució
La Comissió d’Investigació preveu resoldre la convocatòria durant el mes de juny de 2006.

Acord 8/2006, de 2 de març, pel qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per a l'organització de
congressos i simposia (ORG 2006), que tot seguit es transcriu:
Convocatòria d’ajuts per a l’organització de congressos i simposia (ORG2006)
La Universitat Autònoma de Barcelona ha arribat a un acord amb el DURSI i treu una
convocatòria pròpia destinada al finançament de l’Organització de Congressos per a l’any
2006.
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
2006.
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 d’abril de 2006 i el 31 de
desembre de 2006.
2. Que el professor que realitzi la sol·licitud pertanyi al comitè organitzador de
l’esdeveniment.
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.
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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/iorg06.doc
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:
•
•

24 d’abril de 2006
30 de juny de 2006

El lloc de presentació és el Registre General de la UAB (planta baixa del Rectorat).
7. Resolució
La Comissió d’Investigació preveu els següents terminis de resolució de la convocatòria:
•
•

Primer termini: Durant el mes de maig.
Segon termini: Durant el mes de juliol.

Acord 9/2006, de 2 de març, pel qual s'aprova el programa d'ajuts per a la presentació de
projectes als programes de recerca (I+D) de la Unió Europea (PER 2006), que tot seguit es
transcriu:
Programa d'ajuts per a la presentació de projectes als programes de recerca (I+D) de la
Unió Europea
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 de l’ajut 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/iper06.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.
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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 al Registre General de la UAB
(planta baixa del Rectorat).
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.

Acord 10/2006, de 2 de març, pel qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per a la preparació de
noves línies de recerca (PNL 2006), que tot seguit es transcriu:
Convocatòria d'ajuts de noves línies de recerca
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.
y 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.

y

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.
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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.
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:
- interès i qualitat de la línia de recerca que vol endegar el grup, segons pla d’activitat
proposat
-composició i adequació del grup a l’activitat proposada
- currículum de recerca del grup.
4. Documentació
- Imprès de sol·licitud del Vicerectorat d'Investigació que es pot aconseguir a l’adreça:
http://www.recerca.uab.es/convocatories/docs/ipnl06.doc
- CV normalitzat de tots els membres de l’equip
- Compromís de lliurar els informes finals
- 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, fins al 24 d’abril
de 2006 al Registre General de la UAB (Planta baixa del Rectorat).
8. Resolució
La Comissió d’Investigació preveu resoldre la convocatòria durant el mes de juny de 2006.

Acord 11/2006, de 2 de març, pel qual s'aprova la convocatòria d'ajuts pont a projectes de
recerca (PRP 2006), que tot seguit es transcriu:
Convocatòria d'ajuts pont a projectes de recerca
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
y 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

59

•

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.
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:
-interès i qualitat de la línia de recerca que vol endegar el grup, segons pla d’activitat
proposat
-composició i adequació del grup a l’activitat proposada
-curriculum de recerca del grup.
4. Documentació
- Imprès de sol·licitud del Vicerectorat d'Investigació que es pot aconseguir a l’adreça:
http://www.recerca.uab.es/convocatories/docs/iprp06.doc
- CV normalitzat de tots els membres de l’equip
- Compromís de lliurar els informes finals
- 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, fins al 24 d’abril
de 2006 al Registre General de la UAB (Planta baixa del Rectorat).
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8. Resolució
La Comissió d’Investigació preveu resoldre la convocatòria durant el mes de juny de 2006.

Acord 12/2005, de 2 de març, pel qual s'aprova la convocatòria d'ajuts a la publicació de
revistes periòdiques de recerca (REV 2006), que tot seguit es transcriu:
Convocatòria d'ajuts a la publicació de revistes periòdiques
La Universitat Autònoma de Barcelona ha arribat a un acord amb el DURSI i treu una
convocatòria pròpia destinada al finançament de la Publicació de Revistes Periòdiques de
Recerca per a l’any 2006.
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 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.
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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/irev06.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 31/12/04 i pressupost anual de l’edició
corresponent al 2005 (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).
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 24 d’abril de 2006 al Registre General de la UAB
(planta baixa del Rectorat).
6. Resolució
La Comissió d’Investigació, resoldrà aquesta convocatòria durant el mes de maig de 2006.

Acord 13/2006, de 2 de març, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió d'ajuts per
a la millora de la seguretat en els laboratoris de recerca (SEG 2006), que tot seguit es transcriu:

Convocatòria d'ajuts per la seguretat als laboratoris
La Universitat Autònoma de Barcelona ha arribat a un acord amb el DURSI i 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 2006.
La quantitat disponible per a aquesta convocatòria és de 120.000€.
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.
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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.
• 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.
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/iseg06.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.
4. Termini i Lloc de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds es podran presentar fins al 24 d’abril de 2006 al Registre General de la UAB
(planta baixa del Rectorat).
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.

Acord 14/2006, de 2 de març, pel qual s'aprova la convocatòria d'ajuts a treballs d'investigació
sobre el sexisme (SXM 2006), que tot seguit es transcriu:
Convocatòria d'ajuts a treballs sobre el sexisme
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, s’ha realitzat l’informe “El sexisme a la UAB: propostes
d’actuació i dades per un diagnòstic”. En ell, després de reflexionar sobre les motivacions que
determinen l’aplicació d’actuacions sobre el sexisme i fer un diagnòstic sobre la situació del
PDI, PAS i alumnat de la UAB, es proposen els objectius fonamentals, els nivell i responsables
de les intervencions i el tipus de polítiques que cal endegar per tal d’abastar-los.
Atès que uns dels objectius que s’assenyala per lluitar contra el sexisme és “la promoció de la
perspectiva de gènere en els continguts de l’ensenyament i la recerca”, i que una de les
accions prioritàries recomanades és establir incentius i ajudes a investigacions que incorporin
la perspectiva de gènere, el rectorat de la universitat ha acordat obrir una convocatòria de
concurs públic per a la concessió d’ajuts per a treballs d’investigació o docència que tinguin per
objecte integrar la perspectiva de gènere, tant en la metodologia de recerca com en les pròpies
investigacions a desenvolupar, en els àmbits de ciències humanes, socials, experimentals i de
la salut.
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€.
1. Requisits dels sol·licitants
y Podran presentar-se tots els grups de recerca de la UAB i dels centres adscrits i
consorciats.
y 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.
y No haver gaudit d’un ajut d’aquesta convocatòria l’any anterior.
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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:
- 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.
- Interès i qualitat de la línia de recerca que vol endegar el grup, segons pla d’activitat
proposat.
- Composició i adequació del grup a l’activitat proposada.
- Currículum de recerca del grup.
4. Documentació
- Imprès de sol·licitud del Vicerectorat d'Investigació que es pot aconseguir a l’adreça:
http://www.recerca.uab.es/convocatories/docs/isxm06.doc
- 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, fins al 24 d’abril
de 2006 al Registre General de la UAB (Planta baixa del Rectorat).
8. Resolució
La Comissió d’Investigació preveu resoldre la convocatòria durant el mes de juny de 2006.

Acord 15/2006, de 2 de març, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió d'ajuts per
a la incorporació de tècnics de suport a la recerca als grups d'investigació (TSR 2006), que tot
seguir es transcriu:
Convocatòria per a la concessió d’ajuts a la incorporació de tècnics de suport a la
recerca als grups d’investigació
La Universitat Autònoma de Barcelona, com a continuació del Pla d’Incorporació de Tècnics de
Suport a la Recerca acordat amb la Direcció General de Recerca i dins del conveni específic de
recerca amb el DURSI, treu una nova convocatòria destinada a la concessió d’ajuts per a la
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incorporació de 15 tècnics de suport a la recerca amb titulació mínima equivalent a FPII, a
grups d’investigació de la nostra universitat.
1. Requisits dels sol·licitants
• Poden demanar ajuts els Grups de Recerca de la UAB (GdR).
2. Bases de les propostes
• La contractació dels tècnics serà de grup 3 amb dedicació completa (35 hores setmanals),
segons les taules de retribució vigents, a les quals s’aplicaran les corresponents retencions
d’acord amb la normativa vigent.
• El grup haurà d’aportar el compromís de cofinançar aquesta plaça amb 7.500,00€ anuals,
com a mínim.
• Els increments derivats de les negociacions de la UAB, seran assumits pel Vicerectorat
d’Investigació.
• Els increments derivats de pactes del grup amb el tècnic (increments de sou i/o categoria),
seran assumits pel grup.
• La previsió és que els tècnics s’incorporin durant l’últim trimestre de 2006. Els contractes es
faran per un any, amb la possibilitat de renovació per dos anys més, prèvia presentació
d’un informe anual per part del grup de recerca sobre les tasques realitzades pel tècnic i la
seva incidència en la producció del grup.
• Queden exclosos aquells grups que ja disposin d’un TSR vigent d’anteriors convocatòries.
• Aquest ajut no és incompatible amb d’altres. En el cas de compatibilitzar més d’un ajut, en
cap cas el cofinançament del vicerectorat podrà superar l’import que l’investigador hagi
d’aportar per la totalitat del cost de la plaça.
3. Documentació a aportar pels sol·licitants
• Imprès de sol·licitud del Vicerectorat d'Investigació que es pot aconseguir a l’adreça:
http://www.recerca.uab.es/convocatories/docs/itsr06.doc
4. Selecció de propostes
Les sol·licituds presentades pels grups de recerca seran avaluades per la Comissió
d’Investigació, tenint en compte els següents criteris:
1. Trajectòria científica del grup en els darrers 5 anys, entre el 01/01/01 i el 31/12/05
(puntuació d’1 a 5):
1.1.- Productivitat (10 contribucions més rellevats).
• Articles publicats a revistes que estiguin indexades en les llistes del JCR de 2004,
en els llistats del CARHUS, IN_RECs, o altres llistats d’avaluació de recerca
reconeguts independentment de la situació de la revista dins del llistat o de la seva
puntuació.
• Llibres o capítols de llibres. Es faran avaluacions específiques per dos experts
de l’àrea de coneixement.
1.2. Finançament de la recerca obtinguda pel grup en els últims cinc anys (import i
número).
2. Es prioritzaran les sol·licituds presentades pels SGR de la Generalitat o de la Xarxa IT
en funció del nombre de membres que l’integren (puntuació de 0 a 2).
Les propostes seleccionades es faran públiques a l’Àrea d’Investigació i Desenvolupament, i a
partir d’aquest moment s’iniciarà el procés de presentació de sol·licituds dels candidats a les
diferents places. La selecció es farà d’acord amb el mecanisme que estableixi la Comissió
d’Investigació.
5. Termini
Les sol·licituds s’hauran de presentar, fins al 5 de maig de 2006 al Registre General de la UAB
(planta baixa del Rectorat).
6. Resolució
La Comissió d’Investigació preveu resoldre la convocatòria durant el mes de juny de 2006.
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Acord 16/2005, de 2 de març, pel qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per al finançament
d'estades de curta durada de professors visitants (VIS 2006), que tot seguit es transcriu:
Convocatòria d'ajuts d'estades de curta durada
La Universitat Autònoma de Barcelona ha arribat a un acord amb el DURSI i 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 2006.
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 2006 i el 31 de desembre de 2006
• 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 0). 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.

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/ivis06.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.
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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.
6. Termini i Lloc de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds s’hauran de presentar fins al 24 d’abril de 2006 al Registre General de la UAB
(Planta baixa del Rectorat).
7. Resolució
La Comissió d’Investigació preveu resoldre la convocatòria durant el mes de maig de 2006.

l.5 Comissió de Reclamacions
Acord 4/2005 de 10 de març, pel qual es desestima el recurs presentat per una doctora contra
la proposta de la Comissió Avaluadora del concurs 1/14 per a la contractació d'un professor
ajudant doctor (lector) amb destinació al Departament de Periodisme i de Ciències de la
Comunicació, i, en conseqüència, confirmar íntegrament la proposta.
Acord 5/2005 de 10 de març, pel qual es desestima el recurs presentat per una doctora contra
la proposta de la Comissió Avaluadora del concurs 1/14 per a la contractació d'un professor
ajudant doctor (lector) amb destinació al Departament de Periodisme i de Ciències de la
Comunicació, i, en conseqüència, confirmar íntegrament l'esmentada proposta.
Acord 6/2005 de 10 de març, pel qual es desestima el recurs presentat per una doctora contra
la proposta de la Comissió Avaluadora del concurs AL/05/40 per a la contractació d'un
professor agregat amb destinació al Departament de Periodisme i de Ciències de la
Comunicació, i, en conseqüència, confirmar íntegrament l'esmentada proposta.
Acord 7/2005 de 10 de març, pel qual es desestima el recurs presentat per una doctora contra
la proposta de la Comissió Avaluadora del concurs D/0416/0142 per a la contractació d'un
professor associat mèdic amb destinació al Departament de Cirurgia, i, en conseqüència,
confirmar íntegrament aquella proposta.

l.6 Consell Acadèmic de l’Escola de Postgrau
Acord 3/2006, de 22 de març, pel qual s'aproven de les propostes de màster, de diplomatures
de postgrau i de cursos d'especialització.

l.7 Resolucions del Rectorat
Resolució del rector, de 9 de gener de 2006, per la qual es resol:
Primer. Assignar les funcions de la direcció de l’Escola de Postgrau al vicerector d’Estudis i de
Qualitat, sense perjudici de les delegacions de signatura que eventualment pugui efectuar a
favor del òrgans corresponents.
Segon. Deixar sense efectes la Resolució d’aquest Rectorat de data 17 de gener de 2005, per
la qual s’assignava temporalment les funcions de la direcció de l’Escola de Postgrau al
vicerector de Doctorat i de Formació Continuada.
Resolució del rector, de 9 de gener de 2006, per la qual es resol:
Primer. Autoritzar al vicerector d’Estudiants i de Cultura per a la signatura de la resolució de les
reclamacions presentades per l’alumnat de la UAB, així com de les incidències sobre la seva
situació administrativa, que depassin l’àmbit de les funcions dels centres i de l’Àrea d’Afers
Acadèmics de la Universitat Autònoma de Barcelona.
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Segon. Les signatures que s’autoritzen en la present resolució hauran d’anar precedides de la
identificació del càrrec que autoritza i les paraules “Per autorització” seguides de la
denominació de l’òrgan autoritzat. L’autorització no implica l’alteració de la competència.
Tercer. Aquesta resolució deixa sense efectes la resolució de data 3 de novembre de 2003, per
la qual s’autoritza la signatura al vicerector d’Estudiants i de Promoció Cultural per a la
signatura de la resolució de les reclamacions presentades per l’alumnat d’estudis de primer i/o
segon cicle, i la resolució de data 17 d’abril de 2002, per la qual s’autoritza la signatura del
vicerector de Doctorat i de Formació Continuada de les resolucions de les incidències sobre la
situació administrativa de l’alumnat de l’Escola de Doctorat i de Formació Continuada.
Resolució del rector, de 9 de gener de 2006, per la qual es resol:
Primer. Nomenar suplent del vicerector d’Estudis i de Qualitat, en les seves competències
relacionades amb els estudis de doctorat, per als casos d’absència, al delegat del rector per a
Doctorat.
Segon. Nomenar suplent del vicerector d’Estudis i de Qualitat, en les seves competències
relacionades amb els estudis i les activitats de formació continuada, per als casos d’absència, a
la delegada del rector per a Formació Continuada.
Tercer. Les resolucions i en els actes administratius que s’hauran de signar per suplència, es
farà constar expressament aquesta circumstància.
Quart. Aquesta resolució deixa sense efectes la resolució de data 14 de febrer de 2005 per la
qual es nomenen suplents del vicerector de Doctorat i de Formació Continuada.
Resolució del rector, de 9 de gener de 2006, per la qual es resol:
Primer.- Delegar la signatura per a les matèries que tot seguit s’especifiquen al delegat del
rector per a Doctorat:
a.- Títols propis de la UAB vinculats als programes de doctorat
b.- Fulls de pla docent individual del professorat
c.- Actes relacionats amb la gestió ordinària i els assumptes interns de l’Escola de
Postgrau referents als estudis de doctorat
Segon.- Delegar la signatura per a les matèries que tot seguit s’especifiquen a la delegada del
rector per a Formació Continuada:
a.- Títols propis de formació continuada
b.- Actes relacionats amb la gestió ordinària i els assumptes interns de l’Escola de
Postgrau referents als estudis i activitats de formació continuada
Tercer.- Delegar la signatura per a les matèries que tot seguit s’especifiquen a la directora
executiva de l’Escola de Postgrau:
a.- Informe anual de la situació de l’Escola de Postgrau
b.- Tramesa de documentació referent als títols oficials de doctorat
c.- Actes de tràmit intern de l’Escola de Postgrau
Quart. La signatura que s’autoritza en la present resolució haurà d’anar precedida de la
identificació del càrrec que autoritza i les paraules “Per autorització” seguides de la
denominació de l’òrgan autoritzat. L’autorització no implica l’alteració de la competència.
Resolució del rector, de 9 de gener de 2006, per la qual s’autoritza la signatura de les
sol·licituds per a participar en convocatòries d’ajuts relacionades amb els estudis de doctorat i
de postgrau, al vicerector d’Estudis i de Qualitat de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Resolució del rector, de 6 de març de 2006, per la qual delega la seva signatura per a la
sol·licitud d’un ajut al Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació per al
desenvolupament de la segona fase del projecte ARGUMENTA, en el secretari general de la
Universitat Autònoma de Barcelona.

68

Resolució del rector, de 7 de març de 2006, per la qual autoritza a la vicerectora de
Relacions Exteriors i Cooperació per a que, en el seu nom, pugui assistir, prendre les decisions
i subscriure tots els documents necessaris a la Reunió constitutiva de la Red Interhospitalaria
Universitaria (RIU), que se celebrarà a Mèxic el dia 27 de març de 2006.
Resolució del rector, de 23 de març de 2006, per la qual es resol:
Primer. Modificar la denominació de la Vicegerència d’Organització i Recursos Humans i del
seu responsable, el Vicegerent d’Organització i Recursos Humans, que passaran a denominarse Vicegerència de Recursos Humans i Vicegerent de Recursos Humans, respectivament.
Segon. Modificar la denominació de la Vicegerència d’Economia i Recursos Materials i del seu
responsable, el Vicegerent d’Economia i Recursos Materials, que passaran a denominar-se
Vicegerència d’Economia i Vicegerent d’Economia, respectivament.

l.8 Resolucions de la Gerència
Resolució del gerent en funcions, de 17 de març de 2006, per la qual es resol:
Primer. Destinar, amb efectes del dia 1 d’abril de 2006, la senyora Anna Masip Argilaga a
l’Oficina d’Estudis i de Gestió de la Informació per a coordinar i fer el seguiment de la gestió de
la targeta intel·ligent i dels projectes relacionats que li siguin assignats, amb dependència
orgànica i funcional del director/a del Servei d’Informàtica de la UAB, sense perjudici del que li
assigni directament la Gerència, sota la seva supervisió.
Segon. Mantenir, la senyora Anna Masip Argilaga, els mateixos nivells professional i retributiu
que li eren aplicables fins aquest moment.
Resolució del gerent en funcions, de 29 de març de 2006, per la qual es resol:
Primer. Encarregar a la senyora Montserrat Masoliver Puig, amb efectes del dia 18 d'abril de
2006, l'assumpció progressiva dels diferents processos de l'Àrea d'Afers Acadèmics mentre no
es pugui fer efectiva la seva adscripció definitiva a aquesta àrea.
Resolució del gerent, de 30 de març de 2006, per la qual es resol:
Primer. Segregar del Gabinet Jurídic l’Oficina de Coordinació Institucional i la Unitat d’Arxiu
General, Registre i Certificació.
Segon. Establir la dependència orgànica de l’Oficina de Coordinació Institucional de la
Gerència, i adscriure la Unitat d’Arxiu General, Registre i Certificació a l’esmentada Oficina.
Tercer. Segregar la Unitat de Contractació Administrativa de la Vicegerència d’Economia i
adscriure aquesta Unitat al Gabinet Jurídic.
Quart. Assignar a l’Oficina de Planificació i d’Organització les funcions de planificació
estratègica, assignades fins ara a l’Oficina de Planificació i Qualitat.
Cinquè. Assignar a l’Oficina de Coordinació Institucional les funcions corresponents a la gestió
de la Base de Dades d’Usuaris (BADUS), assignades fins ara a l’Oficina de Planificació i
d’Organització.
Sisè. Assignar a l’Oficina d’Estudis i de Gestió de la Informació les funcions corresponents a
la gestió de la targeta intel·ligent i projectes relacionats, assignades fins ara a l’Oficina de
Planificació i d’Organització.
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Resolució del gerent, de 30 de març de 2006, per la qual delega la senyora Dolors Pey
Vilanova, cap del Gabinet Jurídic, per a les funcions gerencials, que haurà de compaginar amb
les que li són pròpies, durant el període del 10 al 13 d’abril de 2006, ambdós inclosos.
Resolució del gerent, de 30 de març de 2006, per la qual es resol:
Primer. Cessar el senyor Santiago Hidalgo de Arias com a vicegerent d'organització i de
recursos humans de la Universitat Autònoma de Barcelona en funcions, amb efectes de l'1
d'abril de 2006, i agrair-li els serveis prestats.
Segon. Reincorporar el senyor Santiago Hidalgo a les funcions de cap de l'Àrea de Gestió i
d'Administració de Recursos Humans, amb efectes del dia 1 d'abril de 2006.
Resolució del gerent, de 30 de març de 2006, per la qual es resol:
Primer. Cessar la senyora Carme Martínez Montesinos com a cap en funcions de l'Àrea de
Gestió i d'Administració de Recursos Humans de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb
efectes de l'1 d'abril de 2006, i agrair-li els serveis prestats.

II. Nomenaments i cessaments
II.1 Facultats i Escoles universitàries
Nomenaments
Resolució del rector, de 10 de març de 2006, per la qual es nomena el senyor Antonio
Penedo Picos coordinador d’estudis de la llicenciatura de Teoria de la Literatura i Literatura
Comparada de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució del rector, de 21 de març de 2006, per la qual es nomena el senyor Joaquim
Borges Ayats coordinador de la comissió d’usuaris de la Biblioteca Universitària de Sabadell.
Resolució del rector, de 28 de març de 2006, per la qual es nomena el senyor Àlvar Sánchez
Moreno coordinador de l'Aula d'Informàtica de la Facultat de Ciències.
Cessaments
Resolució del rector, de 10 de març de 2006, per la qual el senyor Gonzalo Pontón Gijón
cessa com a coordinador d’estudis de la llicenciatura de Teoria de la Literatura i Literatura
Comparada de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució del rector, de 21 de març de 2006, per la qual el senyor José Miguel MartínezCarrasco Pignatelli cessa com a coordinador de la comissió d’usuaris de la Biblioteca
Universitària de Sabadell.

II.2 Departaments
Nomenaments
Resolució del rector, d’1 de març de 2006, per la qual es nomena el senyor Francesc Xavier
Roca Marvà director del Departament de Ciències de la Computació.
Resolució del rector, de 2 de març de 2006, per la qual es nomena el senyor Jordi Cors
Meya director del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana.
Resolució del rector, de 2 de març de 2006, per la qual es nomena la senyora Helena
Kirchner Granell secretària del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana.
Resolució del rector, de 10 de març de 2006, per la qual es nomena el senyor Ernest
Valveny Llobet secretari del Departament de Ciències de la Computació.
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Resolució del rector, de 21 de març de 2006, per la qual es nomena el senyor Dan
Rodríguez Garcia secretari del Departament d’Antropologia Social i Cultural.
Resolució del rector, de 21 de març de 2006, per la qual es nomena el senyor Jorge Grau
Rebollo coordinador de tercer cicle del Departament d’Antropologia Social i Cultural.
Resolució del rector, de 21 de març de 2006, per la qual es nomena el senyor Lorenzo Sáez
Goñalons coordinador d’unitat del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia.
Cessaments
Resolució del rector, d’1 de març de 2006, per la qual el senyor Juan José Villanueva Pipaón
cessa com a director en funcions del Departament de Ciències de la Computació.
Resolució del rector, de 2 de març de 2006, per la qual el senyor Enrique Ruíz Domènec
cessa com a director del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana
Resolució del rector, de 2 de març de 2006, per la qual el senyor Óscar Luís de la Cruz
Palma cessa com a secretari del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana
Resolució del rector, de 10 de març de 2006, per la qual el senyor Joan Serrat Gual cessa
com a secretari del Departament de Ciències de la Computació.
Resolució del rector, de 21 de març de 2006, per la qual el senyor Jorge Grau Rebollo cessa
com a secretari del Departament d’Antropologia Social i Cultural.
Resolució del rector, de 21 de març de 2006, per la qual el senyor José Luís Molina
González cessa com a coordinador de tercer cicle del Departament d’Antropologia Social i
Cultural.
Resolució del rector, de 21 de març de 2006, per la qual la senyora Rosa Cros Matas cessa
com a coordinadora d’unitat del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia.

II.3 Institucionals
Nomenaments
Resolució del rector, d’1 de març de 2006, per la qual es nomena la senyora M. Jesús
Izquierdo Benito adjunta a la vicerectora de Relacions Institucionals per a la Direcció de
l’Observatori per a la Igualtat.
Resolució del rector, d’1 de març de 2006, per la qual es nomena el senyor Martí Marín
Corbera adjunt al vicerector d’Estudiants i de Cultura per a estudiants.
Resolució del rector, d’1 de març de 2006, per la qual es nomena el senyor Joan Subirats
Humet comissionat del rector per a projectes de compromís social.
Resolució del rector, d’1 de març de 2006, per la qual es nomena la senyora Anna Cros
Alavedra i la senyora Montserrat Pallarès Barberà vocals en el Consell de Govern de l’Institut
de la Infància i del Món Urbà.
Resolució del rector, d’1 de març de 2006, per la qual es nomena el senyor Jordi Marquet
Cortés representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en el Consell d’Administració de
“MATGAS 2000, AIE”.
Resolució del rector, d’1 de març de 2006, per la qual es nomena el senyor Jordi Marquet
Cortés representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en el Consell de Govern del
Centre d’Estudis Demogràfics.
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Resolució del rector, d’1 de març de 2006, per la qual es nomena el senyor Jordi Marquet
Cortés representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en el Centre de Recerca
Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF).
Resolució del rector, de 14 de març de 2006, per la qual es nomena la senyora Mercedes
Unzeta López representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en el Consell de Govern i
en el Consell Acadèmic de l’Institut Universitari d’Estudis Europeus.
Resolució del rector, de 14 de març de 2006, per la qual es nomena el senyor Miquel
Vilardell Tarrés representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en la Comissió Mixta
UAB – Hospital de Neurorehabilitació Institut Guttmann.
Resolució del rector, de 14 de març de 2006, per la qual es nomena el senyor Francesc
Gòdia Casablancas representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en la Comissió
Mixta UAB – Hospital de Neurorehabilitació Institut Guttmann.
Resolució del rector, de 14 de març de 2006, per la qual es nomena el senyor Joaquim Coll
Daroca representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en la Comissió Mixta UAB –
Hospital de Neurorehabilitació Institut Guttmann.
Resolució del rector, de 14 de març de 2006, per la qual es nomena el senyor Miquel
Vilardell Tarrés representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en la Comissió Mixta
UAB – Institut Universitari Dexeus.
Resolució del rector, de 14 de març de 2006, per la qual es nomena el senyor Francesc
Gòdia Casablancas representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en la Comissió
Mixta UAB – Institut Universitari Dexeus.
Resolució del rector, de 14 de març de 2006, per la qual es nomena el senyor Joaquim Coll
Daroca representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en la Comissió Mixta UAB –
Institut Universitari Dexeus.
Resolució del rector, de 14 de març de 2006, per la qual es nomena el senyor Francesc
Gòdia Casablancas membre de la Universitat Autònoma de Barcelona en la Comissió Mixta
UAB – Institut Universitari Parc Taulí.
Resolució del rector, de 14 de març de 2006, per la qual es nomena el senyor Jordi Marquet
Cortés representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en el Comité de Seguiment del
conveni entre el DURSI, la Fundació ASCAMM i la UAB.
Resolució del rector, de 24 de març de 2006, per la qual es nomena la senyora Carmen
Martínez González adjunta al vicerectora d’Estudis i de Qualitat per a la direcció de la Unitat
d’Innovació Docent en Educació Superior (IDES).
Resolució del rector, de 30 de març de 2006, per la qual es nomena el senyor Gustau Folch
Elosúa gerent de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Resolució del rector, de 31 de març de 2006, per la qual es nomena la senyora Maria Josep
Recoder Sellarés adjunta als vicerectors d’Estudis i de Qualitat i d’Ordenació Acadèmica per a
la qualitat de la docència i les escoles adscrites, amb efectes d’1 d’abril de 2006.
Resolució del rector, de 31 de març de 2006, per la qual es nomena la senyora Elena
Añaños Carrasco responsable de l’àmbit d’innovació dins la Unitat d’Innovació Docent en
Educació Superior (IDES)
Cessaments
Resolució del rector, d’1 de març de 2006, per la qual la senyora M. Dolors Riba Lloret i el
senyor Joan Gómez Pallarès cessen com a vocals en el Consell de Govern de l’Institut de la
Infància i del Món Urbà.
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Resolució del rector, d’1 de març de 2006, per la qual el senyor Francesc Gòdia
Casablancas cessa com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en el Consell
d’Administració de “MATGAS 2000, AIE”.
Resolució del rector, d’1 de març de 2006, per la qual el senyor Enric Lluch Martín cessa
com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en el Consell de Govern del
Centre d’Estudis Demogràfics.
Resolució del rector, d’1 de març de 2006, per la qual el senyor Josep Santaló Pedro cessa
com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en el Centre de Recerca
Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)
Resolució del rector, de 14 de març de 2006, per la qual la senyora Muriel Casals Couturier
cessa com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en el Consell de Govern i
en el Consell Acadèmic de l’Institut Universitari d’Estudis Europeus.
Resolució del rector, de 14 de març de 2006, per la qual el senyor Miquel Vilardell Tarrés
cessa com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en la Comissió Mixta UAB
– Institut Universitari Dexeus.
Resolució del rector, de 14 de març de 2006, per la qual el senyor Manuel Sabés Xamaní
cessa com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en la Comissió Mixta UAB
– Institut Universitari Dexeus.
Resolució del rector, de 14 de març de 2006, per la qual el senyor Carles Perelló Valls cessa
com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en la Comissió Mixta UAB –
Institut Universitari Dexeus.
Resolució del rector, de 14 de març de 2006, per la qual el senyor Carles Jaime Cardiel
cessa com a membre de la Universitat Autònoma de Barcelona en la Comissió Mixta UAB –
Institut Universitari Parc Taulí.
Resolució del rector, de 14 de març de 2006, per la qual el senyor Francesc Gòdia
Casablancas cessa com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en el Comité
de Seguiment del conveni entre el DURSI, la Fundació ASCAMM i la UAB.
Resolució del rector, de 24 de març de 2006, per la qual la senyora Carmen Martínez
González cessa com a directora en funcions de la Unitat d’Innovació Docent en Educació
Superior (IDES)

III. Convenis
III.1 Marcs de col·laboració
Conveni de 12 de desembre de 2005 entre la UAB, la Universidad Autónoma de Querétaro
(UAQ) i el Centro Universitario Regional del Norte-Estelí (CURN-Estelí) de Nicaragua, per al
futur desenvolupament d'un mestratge conjunt anomenat Gestión del Medio Ambiente en el
CURN.
Conveni de 16 de gener de 2006 entre la UAB i la Universidad Argentina de la Empresa, per a
la cooperació i intercanvi científic i cultural en diferents àrees de coneixement.
Conveni de 8 de març de 2006 entre la UAB i Embry-Riddle Aeronautical University (ERAU),
Daytona Beach dels EUA.
Conveni de 23 de març de 2006 entre la UAB, el Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya i
l’Associació Catalana de Ciències Ambientals, per establir les bases de la col·laboració entre
les parts.
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Conveni de 27 de març de 2006 entre la UAB i la Fundació Catalana de la Premsa Comarcal,
per a col·laboració en els aspectes acadèmics, professionals, de recerca, d'infraestructura,
socials i culturals, entre d'altres.

III.2 Específics
Conveni d’1 de gener de 2005 entre la UAB i els causahavents del senyor Jordi Arbonés i
Montull, per a la creació d’una càtedra honorífica que portarà el nom de Càtedra de Traducció i
d'Interpretació Jordi Arbonés.
Conveni d’1 de setembre de 2005 entre la UAB i la Xarxa Audiovisual Local (XAL)/XTVL, per
regular les condicions de cessió, difusió i distribució de l'obra audiovisual de la UAB Neo.
Conveni de 19 de setembre de 2005 entre la UAB i Liberty Insurance Group, Compañía de
Seguros y Reaseguros S.A., per a l’organització conjunta d'un curs sota la denominació de
Curs fonamental de conducció segura.
Conveni d’1 d’octubre de 2005 entre la UAB, l’Organisme Autònom Flor de Maig i
l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines, per a l’organització d'una diplomatura de postgrau sobre
metodologies participatives per al desenvolupament local i comunitari sota la denominació de
Participació i Desenvolupament Sostenible. Realització del Projecte Procés participatiu per a la
definició del Pla d'Integració cultural, dins del marc d'actuació del Pla de desenvolupament
econòmic i social.
Conveni de 30 de desembre de 2005 entre la UAB, la Diputació de Tarragona, l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques, l’Ajuntament de Selva del Camp, la Fundació "Aula d'Alts
Estudis d'Electes" i la Universitat Rovira i Virgili (URV), per a l’organització de la I edició de la
Diplomatura de Postgrau en Gestió i Administració Local en el marc de l'Aula d'Alts Estudis
d'Electes a les comarques de Tarragona.
Conveni de 2 de gener de 2006 entre la UAB i la Fundació Puigvert, per al desenvolupament
de la formació del personal de la fundació en cirurgia laparoscòpica.
Conveni de 20 de gener de 2006 entre la UAB i el Consorci per a la Construcció, Equipament i
Explotació del Laboratori de Llum Sincrotró (CELLS), per fer extensible al personal de CELLS
els mateixos avantatges i serveis, i en les mateixes condicions, que gaudeix el personal de les
entitats que conformen l'Esfera UAB i les pròpies entitats.
Addenda de 25 de gener de 2006 entre la UAB i el Departament d'Universitats, Recerca i
Societat de la Informació (DURSI) al conveni signat en data 1 de novembre de 2004, per
continuar les activitats de promoció i difusió de l'oferta d'estudis del sistema universitari de
Catalunya i el Programa de promoció dels estudis de les universitats de Catalunya.
Conveni de 28 de gener de 2006 entre la UAB, l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència de Salut
Pública de Barcelona, per promoure les adopcions i garantir el benestar dels animals allotjats al
Centre d'Acolliment d'Animals de Companyia.
Conveni de 10 de febrer de 2006 entre la UAB i Radio Nacional de España, S. A., per a
l’emissió del Programa de la UAB Fora d'Hores a través de RNE-Radio 4.
Conveni de 15 de febrer de 2006 entre la UAB i l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, per
emmarcar l'actuació en la participació en el projecte "Campus Ítaca" de la UAB per a l'any
2006.
Conveni de 15 de febrer de 2006 entre la UAB i l’Ajuntament de Baberà del Vallès, per
emmarcar l'actuació en la participació en el projecte "Campus Ítaca" de la UAB per a l'any
2006.
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Conveni de 15 de febrer de 2006 entre la UAB i l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, per
emmarcar l'actuació en la participació en el projecte "Campus Ítaca" de la UAB per a l'any
2006.
Conveni de 23 de febrer de 2006 entre la UAB i la Universidad de Lima, Perú, per a la
realització d'una Maestría en Administración de Negocios y Tecnologías de la Información.
Conveni de 24 de febrer de 2006 entre la UAB, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC),
la Universitat de Girona (UdG), la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i el Departament
d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI), per al desenvolupament del
projecte RESTAD (Recursos de suport a la traducció automatitzada aplicats a la docència).
Conveni de 10 de març de 2006 entre la UAB i l’Agència Catalana de Certificació (CATCert),
per a la prestació de serveis de certificació digital del CATCert a la UAB.
Conveni de 15 de març de 2006 entre la UAB i el Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats
de Catalunya (CICAC), per fomentar l'ús, el coneixement i la qualitat de la llengua catalana en
les activitats acadèmiques i professionals del món del dret.
Conveni de 16 de març de 2006 entre la UAB i la Fundació Universitat Autònoma de
Barcelona (FUAB), pel qual la FUAB cedeix a UAB-ICE i durant l'horari habitual d'obertura de
l'edifici, l'ús de diferents espais de Casa Convalescència.
Conveni de 22 de març de 2006 entre la UAB i l’Ajuntament de Cerdanyola, relatiu a la
tributació en l'IBI dels béns immobles situats al Campus Universitari de diferents exercicis.
Conveni de 27 de març de 2006 entre la UAB i Fundació “la Caixa”, per a la col·laboració
econòmica de la Fundació en el projecte Gestió de residus de laboratori en centres
d'ensenyament de la Convocatòria 2004 de Col·laboracions en Projectes Mediambientals.

IV. Convocatòries i resolucions de places
IV.1 Personal docent i investigador
Resolucions
Resolució del rector, de 10 de febrer de 2006, per la qual es nomena el senyor Jorge Sierra
Gil catedràtic d'universitat, àrea de coneixement de Medicina, especialitat d’Hematologia i
Hemoteràpia, adscrita al Departament de Medicina. (BOE núm. 52, de 2 de març de 2006).
Resolució del rector, de 13 de febrer de 2006, per la qual es nomena la senyora Mercè
Barceló Serramalera catedràtica d'universitat, àrea de coneixement de Dret Constitucional,
adscrita al Departament de Ciència Política i Dret Públic. (BOE núm. 52, de 2 de març de
2006).
Resolució del rector, de 17 de febrer de 2006, per la qual es nomena el senyor Juan Carlos
Conesa Roca professor titular d’universitat, àrea de coneixement de Fonaments de l’Anàlisi
Econòmica, adscrita al Departament d’Economia i d’Història Econòmica. (BOE núm. 56, de 7
de març de 2006).
Resolució del rector, de 17 de febrer de 2006, per la qual es nomena la senyora Ana Cortés
Fité professora titular d’universitat, àrea de coneixement d’Arquitectura i Tecnologia de
Computadors, adscrita al Departament d’Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius.
(BOE núm. 56, de 7 de març de 2006).
Resolució del rector, de 20 de febrer de 2006, per la qual es nomena el senyor Aurelio Ariza
Fernández catedràtic d'universitat, àrea de coneixement d’Anatomia Patològica, especialitat
d’Anatomia Patològica, adscrita al Departament de Ciències Morfològiques. (BOE núm. 56, de
7 de març de 2006).
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Resolució del rector, de 20 de febrer de 2006, per la qual es nomena el senyor Jorge
Ordóñez Llanos catedràtic d'universitat, àrea de coneixement de Bioquímica i Biologia
Molecular, especialitat de Bioquímica Clínica, adscrita al Departament de Bioquímica i Biologia
Molecular. (BOE núm. 56, de 7 de març de 2006).
Resolució del rector, de 20 de febrer de 2006, per la qual es nomena la senyora Marta
Figueredo Galimany catedràtica d'universitat, àrea de coneixement de Química Orgànica,
adscrita al Departament de Química. (BOE núm. 56, de 7 de març de 2006).
Resolució del rector, de 27 de febrer de 2006, per la qual es nomena la senyora Rosana
Rodríguez Martínez professora titular d’universitat, àrea de coneixement de Tecnologia
Electrònica, adscrita al Departament d’Enginyeria Electrònica. (BOE núm. 66, de 18 de març de
2006).
Resolució del rector, de 27 de febrer de 2006, per la qual es nomena el senyor Antonio
Miguel Solana Solana professor titular d’universitat, àrea de coneixement de Geografia
Humana, adscrita al Departament de Geografia. (BOE núm. 66, de 18 de març de 2006).

IV.2 Personal d’administració i serveis
Convocatòries
Resolució del vicegerent d'Organització i de Recursos Humans en funcions, d'1 de març
de 2006, per la qual es convoca concurs intern per a cobrir tres places d'auxiliar de serveis amb
destinació a la Facultat de Ciències de l'Educació, a la Facultat de Ciències i al SLiPI de
Ciències Socials (Facultat de Ciències Econòmiques).
Resolució del vicegerent d'Organització i de Recursos Humans en funcions, de 3 de
març de 2006, per la qual es convoca concurs intern per a cobrir una plaça d'administratiu/iva
(nivell 21) amb destinació a la Gestió Econòmica de l'Administració de Centre de les Facultats
de Filosofia i Lletres i de Psicologia.
Resolució del vicegerent d'Organització i de Recursos Humans en funcions, de 3 de
març de 2006, per la qual es convoca concurs intern per a cobrir una plaça d'administratiu/iva
(nivell 18) amb destinació al Departament de Sociologia de l'Administració de Centre de
Ciències Econòmiques, de Dret i de Ciències Polítiques i Sociologia.
Resolució del vicegerent d'Organització i de Recursos Humans en funcions, de 6 de
març de 2006, per la qual es convoca concurs intern per a cobrir una plaça de gestor/a
econòmic/a amb destinació a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria.
Resolució del vicegerent d'Organització i de Recursos Humans en funcions, de 8 de
març de 2006, per la qual es convoca concurrència per a cobrir una plaça d'auxiliar
administratiu/iva (nivell 16) amb destinació al Servei Assistencial de Salut.
Resolució del vicegerent d'Organització i de Recursos Humans en funcions, de 9 de
març de 2006, per la qual es convoca concurs públic per a cobrir una plaça de tècnic/a
especialista de laboratori amb destinació al Departament de Microelectrònica i Sistemes
Electrònics de l'Administració de Centre de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria.
Resolució del vicegerent d'Organització i de Recursos Humans en funcions, de 9 de
març de 2006, per la qual es convoca concurs públic per a cobrir una plaça de responsable de
projectes junior amb destinació al Servei d'Informàtica.
Resolució del vicegerent d'Organització i de Recursos Humans en funcions, de 13 de
març de 2006, per la qual es convoca concurrència per a cobrir una plaça d'administratiu/iva
(nivell 16) amb destinació a la Gestió Acadèmica-Suport Departamental a l'Administració de
Centre de Ciències de la Comunicació.
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Resolució del vicegerent d'Organització i de Recursos Humans en funcions, de 13 de
març de 2006, per la qual es convoca concurs intern per a cobrir una plaça de tècnic/a de
suport informàtic al Suport Informàtic de l'Escola d'Enginyeria (SIEE) de l'Escola Tècnica
Superior d'Enginyeria.
Resolució del vicegerent d'Organització i de Recursos Humans en funcions, de 13 de
març de 2006, per la qual es convoca concurs intern per a cobrir una plaça de tècnic/a superior
d'estudis amb destinació al Gabinet del Rectorat.
Resolució del vicegerent d'Organització i de Recursos Humans en funcions, de 15 de
març de 2006, per la qual es convoca concurs intern per a cobrir dues places d'auxiliar
administratiu/iva (nivell 18) amb destinació a la Gestió Acadèmica de Sabadell i a l'Àrea d'Afers
Acadèmics.
Resolució del vicegerent d'Organització i de Recursos Humans en funcions, de 15 de
març de 2006, per la qual es convoca concurs intern per a cobrir dues places d'auxiliar
administratiu/iva (nivell 18) amb destinació a la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca
General (Administració de Centre de Ciències de la Comunicació) i al Departament de Química
(Administració de Centre de Ciències).
Resolució del vicegerent d'Organització i de Recursos Humans en funcions, de 21 de
març de 2006, per la qual es convoca concurs intern per a cobrir una plaça d'administratiu/va
d'ingressos (nivell 18) amb destinació a l'Àmbit Econòmic de l'Escola de Postgrau.
Resolució del gerent en funcions, de 21 de març de 2006, per la qual es convoca concurs
públic per a cobrir una plaça de cap amb destinació a l'Àrea de Desenvolupament de Recursos
Humans de la Vicegerència de Recursos Humans.
Resolució del vicegerent d'Organització i de Recursos Humans en funcions, de 21 de
març de 2006, per la qual es convoca concurs intern per a cobrir una plaça d'administratiu/iva
(nivell 21) amb destinació al Gabinet del Rectorat.
Resolució del vicegerent d'Organització i de Recursos Humans en funcions, de 21 de
març de 2006, per la qual es convoca concurs intern per a cobrir una plaça d'administratiu/iva
(nivell 22) amb destinació al Gabinet Tècnic del Gabinet del Rectorat.
Resolució del vicegerent d'Organització i de Recursos Humans en funcions, de 22 de
març de 2006, per la qual es convoca concurrència per a cobrir una plaça d'auxiliar
administratiu/iva (nivell 16) amb destinació a la Gestió Acadèmica-Suport Departamental a
l'Administració de Centre de Ciències de la Comunicació.
Resolució del vicegerent d'Organització i de Recursos Humans en funcions, de 27 de
març de 2006, per la qual es convoca concurs intern per a cobrir una plaça de tècnic/a
mitjà/ana amb destinació a l'Oficina de Planificació i de Qualitat.
Resolució del vicegerent d'Organització i de Recursos Humans en funcions, de 27 de
març de 2006, per la qual es convoca concurs intern per a cobrir una plaça de tècnic/a de
servei lingüístic amb destinació al Gabinet de Llengua Catalana.
Resolució del vicegerent d'Organització i de Recursos Humans en funcions, de 27 de
març de 2006, per la qual es convoca concurs intern per a cobrir una plaça de tècnic/a
mitjà/ana amb destinació al Suport Informàtic de l'Escola d'Enginyeria (SIEE) de l'Escola
Tècnica Superior d'Enginyeria.
Resolució del vicegerent d'Organització i de Recursos Humans en funcions, de 30 de
març de 2006, per la qual es convoca concurs públic per a cobrir una plaça de tècnic/a de
suport informàtic amb destinació al Suport Informàtic de l'Escola d'Enginyeria (SIEE) de l'Escola
Tècnica Superior d'Enginyeria.
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Resolució del vicegerent d'Organització i de Recursos Humans en funcions, de 30 de
març de 2006, per la qual es convoca concurs intern per a cobrir una plaça de tècnic/a
mitjà/ana de producció cultural amb destinació al Centre de les Arts del Gabinet del Rectorat.
Resolució del gerent, de 30 de març de 2006, per la qual s'anuncia convocatòria pública per
cobrir una plaça de vicegerent/a, àmbit d'economia, de la UAB.
Resolucions
Resolució del vicegerent d’Organització i de Recursos Humans en funcions, de 2 de
març de 2006, per la qual s'atorga al senyor Isidre Tomasa Priego, la plaça de Tècnic Superior
en Comunicació i Promoció a Internet, amb destinació a l'Escola de Postgrau.
Resolució del vicegerent d’Organització i de Recursos Humans en funcions, de 3 de
març de 2006, per la qual s'atorga al senyor Jesús Vivas González, la plaça de Cap
d'Avaluació i Qualitat, amb destinació a l'Oficina de Planificació i de Qualitat.
Resolució del rector, de 6 de març de 2006, per la qual es nomena el senyor Antoni F. Peral
López vicegerent de l’àmbit de Recursos Humans de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Resolució del vicegerent d’Organització i de Recursos Humans en funcions, de 6 de
març de 2006, per la qual es resol el concurs intern per a cobrir dues places de Responsable
de Projectes Junior amb destinació al Servei d'Informàtica: s'atorga la plaça A al senyor José
Manuel Castillo Pedrosa i es declara deserta la plaça B.
Resolució del vicegerent d’Organització i de Recursos Humans en funcions, de 6 de
març de 2006, per la qual es declara desert per manca de candidats el procés de concurrència
per a cobrir una plaça d'administratiu/iva, nivell bàsic, amb destinació al Servei Assistencial de
Salut.
Resolució del vicegerent d’Organització i de Recursos Humans en funcions, de 8 de
març de 2006, per la qual es declara desert el concurs intern per a cobrir dues places de
tècnic/a especialista de laboratori, amb destinació al Departament de Microelectrònica i
Sistemes Electrònics (plaça B).
Resolució del rector, de 9 de març de 2006, per la qual es nomena funcionaris de carrera de
l'escala tècnica de la UAB, al senyor Vicenç Allué Blanch i a la senyora Núria Gallart Marsillas.
(DOGC núm. 4598, de 22 de març de 2006).
Resolució del vicegerent d’Organització i de Recursos Humans en funcions, de 10 de
març de 2006, per la qual s'atorga a la senyora Rafaela Cortés Torres, la plaça d'administrativa
(nivell 18), amb destinació a l'Oficina dels Serveis Tècnics (Àrea d'Arquitectura i d'Urbanisme).
Resolució del vicegerent d’Organització i de Recursos Humans en funcions, de 14 de
març de 2006, per la qual s'atorga al senyor Daniel Requena Cervantes, la plaça de tècnic de
suport informàtic (plaça A), amb destinació al SID de Medicina, i al senyor Javier Enrique
Romero, la plaça de tècnic de suport informàtic (plaça B), amb destinació al SID del Rectorat.
Resolució del gerent en funcions, de 15 de març de 2006, per la qual s'atorga a la senyora
Montserrat Masoliver Puig, la plaça de Cap de l'Àrea d'Afers Acadèmics (Vicegerència
d'Ordenació Acadèmica).
Resolució del gerent en funcions, de 15 de març de 2006, per la qual s'atorga a la senyora
Maria Genescà Palau, la plaça de Cap de l'Oficina de Planificació i d'Organització (Gerència).
Resolució del vicegerent d’Organització i de Recursos Humans en funcions, de 16 de
març de 2006, per la qual es resol el concurs intern per a cobrir tres places d'auxiliar de serveis
amb destinació a la Facultat de Ciències: s'atorga la plaça B a la senyora Beatriz Marín
Franconetti i es declaren desertes per manca de candidats les places A i C.
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Resolució del vicegerent d’Organització i de Recursos Humans en funcions, de 17 de
març de 2006, per la qual es declara desert per manca de candidats el procés de concurrència
per a cobrir una plaça d'auxiliar administratiu/iva, nivell bàsic, amb destinació al Servei
Assistencial de Salut.
Resolució del vicegerent d’Organització i de Recursos Humans en funcions, de 21 de
març de 2006, per la qual s'atorga a la senyora Georgina Cabrerizo López, la plaça de
secretària de direcció (nivell 21), amb destinació al Deganat de Biociències de l'Administració
de Centre de Ciències.
Resolució del vicegerent d’Organització i de Recursos Humans en funcions, de 22 de
març de 2006, per la qual es declara desert el procés de concurrència per a cobrir una plaça
d'administratiu/iva, nivell bàsic, amb destinació a la Gestió Acadèmica – Suport Departamental
(Administració de Centre de Ciències de la Comunicació).
Resolució del vicegerent d’Organització i de Recursos Humans en funcions, de 23 de
març de 2006, per la qual s'atorga a la senyora Sol Ruiz de Vargas Thiel, la plaça de Tècnica
Especialista de Laboratori, amb destinació al Departament de Genètica i de Microbiologia
(Administració de Centre de Ciències).
Resolució del vicegerent d’Organització i de Recursos Humans en funcions, de 23 de
març de 2006, per la qual es declara desert el concurs intern per a cobrir la plaça de gestor/a
acadèmic/a, amb destinació a la Gestió Acadèmica de l'Administració de Centre de la Facultat
de Ciències de la Comunicació.
Resolució del vicegerent d’Organització i de Recursos Humans en funcions, de 28 de
març de 2006, per la qual s’atorga a la senyora Marta Pérez Bernabé, la plaça de secretària de
direcció (nivell 21), amb destinació a l'Administració de Centre de la Facultat de Ciències de la
Comunicació.
Resolució del vicegerent d’Organització i de Recursos Humans en funcions, de 29 de
març de 2006, per la qual es declara desert per manca de candidats el concurs intern per a
cobrir dues places d'auxiliar administratiu/iva (nivell 18), amb destinació a la Gestió Acadèmica
de Sabadell (plaça A).
Resolució del vicegerent d’Organització i de Recursos Humans en funcions, de 29 de
març de 2006, per la qual es declara desert per manca de candidats el concurs intern per a
cobrir una plaça de tècnic/a de suport informàtic, amb destinació al Suport Informàtic de
l'Escola d'Enginyeria (SIEE).
Resolució del vicegerent d’Organització i de Recursos Humans en funcions, de 30 de
març de 2006, per la qual s’atorga a la senyora Trinidad Montiel Rayo, la plaça d'auxiliar
administrativa (nivell 18), amb destinació a l'Administració de Centre de la Facultat de Ciències
de la Comunicació.
Resolució del vicegerent d’Organització i de Recursos Humans en funcions, de 30 de
març de 2006, per la qual s’atorga a la senyora Immaculada Mañas Segura la plaça
d'administrativa (nivell 18), amb destinació a la Gestió Econòmica de l'Administració de Centre
de la Facultat de Ciències.
Resolució del vicegerent d’Organització i de Recursos Humans en funcions, de 31 de
març de 2006, per la qual s’atorga a la senyora Astrid Mestres Palacín la plaça de cap de
selecció del Personal d’Administració i Serveis, amb destinació a l’Àrea de Desenvolupament
de Recursos Humans.
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V. Disposicions d’interès per a la UAB
V.1 Estatals
Reial Decret 255/2006, de 3 de març, pel qual es modifiquen el Reglament General d’Ingrés
del Personal al servei de l’Administració General de l’Estat i de Provisió de Llocs de Treball i
Promoció Professional dels Funcionaris de l’Administració General de l’Estat, aprovat per Reial
Decret 364/1995, de 10 de març, i el Reglament de Situacions Administratives dels Funcionaris
Civils de l’Administració General de l’Estat, aprovat per Reial Decret 365/1995, de 10 de març.
(BOE núm. 54, de 4 de març de 2006).
Resolució de la Secretaria d’Estat d’Universitats i d’Investigació, de 23 de febrer de 2006,
per la qual es convoca, per a l’any 2006, la concessió d’ajudes dels Programes Ramón y Cajal i
Juan de la Cierva, en el marc del programa nacional de potenciació de recursos humans en el
Pla Nacional d’Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica 2004-2007.
(BOE núm. 57, de 8 de març de 2006).
Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels
treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició al soroll. (BOE núm. 60, d’11 de març
de 2006).
Resolució de la Secretaria General del Consell de Coordinació Universitària, de 13 de
febrer de 2006, per la qual s’aprova la relació definitiva d’admesos i exclosos a les proves
d’habilitació nacional que faculten per a participar en concursos d’accés a Cossos de
Catedràtics d’Universitat, Professors Titulars d’Universitat, Catedràtics d’Escoles Universitàries i
Professors Titulars d’Escoles Universitàries convocades per resolució de 7 de setembre de
2005, i s’assenyala data i lloc de realització dels sortejos públics per a la composició de les
Comissions. (BOE núm. 61, de 13 de març de 2006).
Llei 1/2006, de 13 de març, per la qual es regula el Règim Especial del municipi de Barcelona.
(BOE núm. 62, de 14 de març de 2006).

V.2 Autonòmiques
Ordre del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, de 28 de febrer
de 2006, per la qual es fa públic el calendari d’inscripció i realització de les proves d’accés a la
universitat per a més grans de 25 anys per a la convocatòria de l’any 2006. (DOGC núm. 4586,
de 6 de març de 2006).
Resolució del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, d’1 de
març de 2006, per la qual s’obre la convocatòria d’ajuts per a tesis doctorals en català. (DOGC
núm. 4588, de 8 de març de 2006).
Resolució del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, de 24 de
febrer de 2006, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Govern de 13 de desembre de 2005,
pel qual s’aproven les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari de
les universitats públiques de Catalunya. (DOGC núm. 4589, de 9 de març de 2006).
Resolució del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, de 27 de
febrer de 2006, per la qual es dóna publicitat al Conveni específic de col·laboració entre el
Ministeri d’Educació i Ciència i el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la
Informació de la Generalitat de Catalunya per al desenvolupament del protocol general relatiu
al programa d’Incentivació de la Incorporació i Intensificació de l’Activitat Investigadora
(Programa I3) per a l’any 2005. (DOGC núm. 4589, de 9 de març de 2006).
Resolució del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, de 17 de
febrer de 2006, per la qual s’obre la convocatòria d’ajuts per al desenvolupament de treballs de
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camp de prospecció i excavació arqueològiques i paleontològiques internacionals (EXCAVA)
2006. (DOGC núm. 4589, de 9 de març de 2006).
Ordre del Departament de la Presidència, de 24 de febrer de 2006, d’aprovació de les bases
reguladores per a la concessió d’ajuts per a l’ampliació d’estudis superiors relacionats amb les
religions i la laïcitat fora de Catalunya, a Europa. (DOGC núm. 4589, de 9 de març de 2006).
Resolució del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, de 20 de
febrer de 2006, per la qual es convoquen ajuts de mobilitat per a l’estudiantat en el marc del
programa europeu Erasmus de les universitats o els centres artístics públics superiors i altres
programes de mobilitat, amb reconeixement acadèmic, en què participin les universitats
catalanes pel curs 2006-2007. (DOGC núm. 4593, de 15 de març de 2006).
Resolució del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, de 20 de
febrer de 2006, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts per donar suport a
l’establiment de xarxes incentivadores de la recerca educativa (XIRE). (DOGC núm. 4595, de
17 de març de 2006).
Resolució de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, de 17 de març de
2006, per la qual s’amplia el termini per poder substituir les baixes que es produeixin per
renúncia o altres causes entre els becaris de nova concessió en el marc de la convocatòria del
nou programa per a la concessió i renovació de beques predoctorals, per a la formació de
personal investigador, i d'ajuts destinats a les universitats i centres de recerca per contractar
personal per a la seva inserció laboral en el món de la recerca, per a l'any 2006. (DOGC núm.
4602, de 28 de març de 2006).
Resolució del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, de 22 de
març de 2006, per la qual es dóna publicitat a l'atorgament de subvencions. (DOGC núm.
4602, de 28 de març de 2006).
Ordre del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, de 22 de març
de 2006, per la qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de beques i
subvencions convocades pel Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació.
(DOGC núm. 4605, de 31 de març de 2006).
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