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I. Disposicions generals i acords 
 
I.1. Consell Social 
 
Acord 2/2007, de 2 de febrer, pel qual s’acorda: 
 
a) Aprovar el Pressupost de la UAB corresponent a l’exercici 2007, amb les següents consideracions, que es 
desprenen del context marcat per el Pla per a la Millora del Finançament del sistema universitari català 2007-
2010; l’autorització pendent per part del Govern de la Generalitat del Pla d’inversions universitàries 2007-2012, 
del Pla d’Infrastructures de Recerca (PIR) 2007-2010 i dels costos del personal docent i investigador i del 
personal d’administració i serveis pressupostats per a l’exercici 2007; i els pagaments de les bestretes de parcs 
científics que vencen durant l’any 2007: 

1) El Pla per a la millora del finançament ha de permetre regularitzar en el període 2008-2010 possibles 
desviacions en el pressupost corrent originades en els anys 2006 i 2007 com a conseqüència del procés de 
Bolonya i dels compromisos que es desprenen dels acords amb els agents socials, pel que, cas que es 
donés la circumstància, la Universitat elaborarà i presentarà al Consell Social un Pla de regularització en el 
qual quedaran emmarcades les actuacions dels propers anys. 

2) La UAB, de cara a endegar noves mesures de personal que suposin una despesa addicional, resta a 
l’espera de que la Generalitat, d’acord amb el que estableix la LUC, autoritzi la despesa del capítol primer 
per a l’exercici 2007.  

3) Es recomana prudència en l’execució de les despeses d’inversió de docència i de recerca, en el sentit de 
que els projectes s’iniciïn quan la font de finançament corresponent estigui garantida i de que es treballi 
d’acord amb un pla de regularització per aquelles inversions realitzades en l’any 2006 i anteriors per les 
quals pugui restar pendent la font de finançament.  

4) La UAB realitzarà les negociacions pertinents per obtenir el finançament dels pagaments de la bestreta 
de Parcs Científics i Tecnològics de l’any 2000 i del 25% del cost dels projectes de recerca finançats amb 
convocatòries de Parcs Científics i Tecnològics que no està cobert pel Ministeri de Ciència i Tecnologia i la 
Generalitat de Catalunya. En el context exposat, es preveu una reunió conjunta de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, el Consell Social de la UAB i la Generalitat. 

b) Aprovar la relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. 
 

Acord 3/2007, de 2 de febrer, pel qual s’aproven les línies d’actuació prioritàries i els criteris per a la 
concessió dels ajuts econòmics de l’any 2007. 
 
Acord 4/2007, de 2 de febrer, pel qual s’aproven les bases de la convocatòria d’ajuts del Consell Social per a 
l’any 2007. 
 
 
I.2. Comissions del Consell Social 
 
I.2.1. Comissió Econòmica 
 
Acord 6/2007, de 9 de febrer, pel qual s’aproven els complements retributius autonòmics de docència de 
l’any 2005. 
 
 
I.3. Consell de Govern 
 
Acord 1/2007, d'1 de febrer, pel qual s'aproven les primeres línies d'actuació en relació a la nova 
estructuració de la carrera acadèmica a la UAB, que tot seguit es transcriu: 

 
Primeres línies d'actuació en relació a la nova estructuració de la carrera acadèmica a la UAB 

 
D’acord amb la proposta informada favorablement per la Comissió de Personal Acadèmic el dia 13 de desembre 
de 2006, i aprovada pel Consell de Govern de 20 de desembre de 2006, la Universitat Autònoma de Barcelona i 
els representants sindicals del personal acadèmic acorden aprofundir en el desenvolupament de disposicions 
normatives que permetin l’assoliment dels objectius establerts, sobre la base de la unificació de les figures de
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personal investigador en formació a què fa referència el Conveni Col·lectiu per al personal docent i investigador 
de les universitats públiques catalanes. 
 
Per tal d’assegurar l’acompliment dels objectius inicials esmentats, s’estableixen les línies principals d’actuació 
següents: 
 
1. Establir que, a partir del curs 2007-2008, la UAB incrementarà el nombre de places convocades com a 

“personal investigador en formació”. El seu reglament s’acordarà amb les estructures bàsiques de la UAB 
prèvia negociació amb els agents socials. 

 
2. Posar en marxa, de manera flexible i d’acord amb les estructures bàsiques i prèvia negociació amb els 

agents socials, un procés gradual de transformació de les places d’ajudant en places de personal 
investigador en formació, en funció de les necessitats estructurals de cada departament. La dedicació 
docent d’aquest personal serà la que estableixi l’Estatut dels Becaris de la UAB vigent en cada moment. 

 
3. De forma anàloga, posar en marxa un procés gradual de regularització de les places estructurals de 

professorat associat inadequat, segons estableix la disposició transitòria segona del Conveni Col·lectiu. 
Aquesta regularització podrà materialitzar-se en places d’associat, en places de personal investigador en 
formació o en d‘altres figures, d’acord amb les necessitats docents i investigadores de les estructures 
bàsiques. 

 
4. Per tal d’iniciar la negociació de les accions concretes que es desprenen dels principis anteriors, s’estableix 

un calendari de reunions que començarà la segona setmana del mes de febrer de 2007, amb la negociació 
del punt 3 anterior. Abans de finalitzar cada reunió s’establirà la data i l’ordre del dia de la propera. 

 
 
Acord 2/2007, d'1 de febrer, pel qual s'aprova la proposta del model d'assignació de personal 
d'administració i serveis als departaments, que tot seguit es transcriu: 
 

Factors de Departaments 
Metodologia en la quantificació de les funcions dels departaments 

 

 FACTOR 
PES DELS 
FACTORS 

PERÍODE FONT OBSERVACIONS 

1. Nombre de centres 
on s’imparteix docència 
de grau 

2% 
Curs 

Acadèmic 
OEGI  

2. Nombre 
d’assignatures de grau 

2% 
Curs 

Acadèmic 
  

3. Nombre de cursos 
de doctorat i màsters 

7% 
Curs 

Acadèmic 
Escola de Postgrau 

Les dades 
corresponen als 
programes de 
doctorat propis i als 
interdepartamentals 
dels que en son el 
departament 
responsable 

4. Nombre de tesis 
doctorals llegides 

4% 
Mitjana mòbil 
curs acadèmic  

Escola de Postgrau  

5. Nombre de màsters 
propis, diplomatures 
de postgrau i cursos 
organitzats 

6% 
Curs 

Acadèmic 
Escola de Postgrau 

Indicador que 
substitueix el de 
crèdits matriculats 
de formació 
continuada 

FORMACIÓ 
25% 

6. Grau 
d’experimentalitat 

4% 
Curs 

Acadèmic 
DURSI 

Indicador utilitzat 
per valorar la 
complexitat dels 
departaments amb 
laboratoris a 
coordinar 

7.  Volum econòmic de 
convenis i de facturació 

7% 
Mitjana mòbil 

tres anys 
naturals 

Àrea d’Investigació  

8.  Volum econòmic de 
projectes d’investigació 

9% 
Mitjana mòbil 

tres anys 
naturals 

Àrea d’Investigació  

INVESTIGACIÓ 
25% 

9. Número de convenis 
firmats 

4% 
Mitjana mòbil 

tres anys 
naturals 

Àrea d’Investigació  
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 FACTOR 
PES DELS 
FACTORS 

PERÍODE FONT OBSERVACIONS 

10. Número de 
projectes d’investigació 

5% 
Mitjana mòbil  

tres anys 
naturals 

Àrea d’Investigació  

11. Plantilla 
pressupostada del 
professorat del 
departament 

11% Any natural OEGI  

12. Nombre de 
contractes de Capítol 
VI 

9% 
Mitjana mòbil 

tres anys 
naturals 

Àrea de Gestió i 
d’Administració de 
Recursos Humans 

 

PERSONAL 
ACADÈMIC I 

INVESTIGADOR 
25% 

13. Altra personal 
investigador 

5% 
Mitjana mòbil 

tres anys 
naturals 

Àrea d’Investigació  

14. Número de 
documents comptables 
elaborats 

10% Any natural 
Àrea d’Economia i 
Finances (SIDEC) 

S’han tingut en 
compte totes les 
línies dells 
documents 
comptables del 
SIDEC: AD, PD, RO, 
CI, RSC, RP, TCC, 
TCL, REIop, OPX, 
MIext 

15. Grau de 
descentralització en 
l’elaboració dels 
documents comptables 

10% Any natural 

Administracions de 
centre i  

Àrea d’Economia i 
Finances 

Valorat de l’1 al 3: 
3. Descentralització 
de AD,PD,RO,RSC, 
actius fixes i CI o 
TC 
2. Descentralització 
de AD,PD,RO,RSC i 
actius fixes 
1. Descentralització 
de AD,PD,RSC i 
actius fixes 

ECONOMIA 
25% 

16. Nombre de 
departaments, 
instituts, serveis i CER 
a què dona suport 

5% Any natural 
Administracions de 

centre 
 

 
OBSERVACIONS A L’ABAST DE L’ANÀLISI: 
 

• Alguns departaments, per suplir la manca de suport departamental, contracten per capítol VI persones 
que fan tasques administratives. Aquesta pràctica no s'ha tingut en compte a l'hora de calcular la 
plantilla de PAS per departament. 

• No s'han tingut en compte les persones que estan en els laboratoris. Aquestes tasques requereixen un 
estudi a part. 

• L’organització dels departaments de Medicina i de Cirurgia i les unitats docents. (Enteses com un mix 
de departament, slipi i sid), requereixen un estudi a part, amb més profunditat. 

• Queda pendent d'estudiar en profunditat la dependència orgànica i funcional del PAS ubicat fora la seva 
seu departamental. 

 
Acord 3/2007, d'1 de febrer, pel qual s'acorda aprovar la modificació de la Normativa de creació, composició 
i funcions de les comissions del Consell de Govern incorporant com a apartat 3 de l'article 3 el paràgraf 
següent: 
 
"3. Els candidats a representants dels estudiants a les comissions del Consell de Govern hauran de ser 
membres del Claustre o, en cas de no ser claustrals, comptar amb el suport o bé de quatre estudiants membres 
del Consell de Govern o bé d'una assemblea o consell d'estudiants de centre constituït reglamentàriament" 
 
Acord 4/2007, d'1 de febrer, pel qual s'acorda nomenar la senyora Lynn Margulis doctora honoris causa de 
la UAB. 
 
Acord 5/2007, d'1 de febrer, pel qual s'acorda: 
 
Primer: Informar favorablement del canvi d'adscripció d'àrea de coneixement de Medicina i Cirurgia Animals a 
l'àrea de coneixement de Sanitat Animal del professor Antonio José Ramis Salvá. 
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Segon: Informar favorablement del canvi d'adscripció d'àrea de coneixement de Fisiologia a l'àrea de 
coneixement de Producció Animal del professor Francisco Javier Manteca Vilanova. 
 
Acord 6/2007, d'1 de febrer, pel qual s'acorda aprovar la relació de llocs de treball del personal acadèmic i 
d'administració i serveis de la UAB, i elevar-la al Consell Social per a la seva aprovació. 
 
Acord 7/2007, d'1 de febrer, pel qual s'acorda ratificar la modificació dels articles 5 i 6 del Reglament del 
Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia, que amb les modificacions introduïdes queden 
redactats de la manera següent: 
 
Article 5. Estructura 
 
5.1. El Departament està constituït per les àrees de coneixement de Farmacologia i de Toxicologia i les seves 
especialitats afins científicament. 
 
5.2. El Departament s’estructura en set Unitats, que són les següents: 
a) Unitat de Farmacologia de Sant Pau. 
b) Unitat de Farmacologia de la Vall d'Hebron. 
c) Unitat de Farmacologia de l’UDIMAS. 
d) Unitat de Farmacologia de l’Hospital Germans Trias i Pujol. 
e) Unitat de Farmacologia de Medicina Campus. 
f) Unitat de Farmacologia de Veterinària. 
g) Unitat de Toxicologia. 
 
Article 6. Adscripció 
 
El Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia està adscrit, per mitjà de les seves set 
unitats, a les Facultats de Medicina i Veterinària, en els termes següents: 
 
a) Les unitats de Farmacologia de Sant Pau, Farmacologia de la Vall d'Hebron, Farmacologia de l’UDIMAS, 
Farmacologia de l’Hospital Germans Trias i Pujol, i Farmacologia de Medicina Campus, a la Facultat de Medicina. 
 
b) La Unitat de Farmacologia de Veterinària, a la Facultat de Veterinària. 
 
c) La Unitat de Toxicologia, a la Facultat de Veterinària. 
 
 
Acord 8/2007, d'1 de febrer, pel qual s'acorda: 
 
Primer: Aprovar la transformació del Centre d'Estudis Internacionals i Interculturals en el Centre d'Estudis i 
de Recerca "Institut d'Estudis Internacionals i Interculturals". 
 
Segon: Aprovar el reglament del Centre, que tot seguit es transcriu: 
 
Reglament del Centre d'Estudis i de Recerca Institut d'Estudis Internacionals i Interculturals (IEII) 

 
TÍTOL I. NATURALESA, COMPOSICIÓ, FUNCIONS I ESTRUCTURA 
 
Article 1. Denominació i finalitat 
1. L’Institut d’Estudis Internacionals i Interculturals (IEII) és un centre d’estudi i de recerca (CER) propi de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), dedicat a la recerca científica i tècnica en el camp dels estudis 
internacionals i interculturals de les grans àrees geograficoculturals i geopolítques en què s’estructura el món. 
L’IEII promou un concepte d’estudis transversals i pluridisciplinars de les esmentades àrees geogràfiques, que 
combinen i coordinen aproximacions paral·leles de camps diversos. L’IEII pot organitzar i desenvolupar 
programes i estudis de doctorat i de postgrau, i també docència especialitzada, i oferir suport institucional, 
administratiu i logístic al desenvolupament d’altres activitats interdisciplinàries de docència, de recerca i de 
serveis, en el marc d’aquest gran camp. 
 
2. L’institut s’anomena Institut d’Estudis Internacionals i Interculturals, amb les sigles IEII, i té la seva seu a la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
3. L’IEII podrà col·laborar amb altres centres, institucions o entitats externes a la UAB. 
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4. Les activitats de l’IEII, pròpies exclusivament o en col·laboració amb d’altres entitats, podran realitzar-se 
tant a la seva seu com a d’altres indrets, dins o fora del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona.  
 
Article 2. Règim jurídic 
L’Institut d’Estudis Internacionals i Interculturals (IEII) va ser creat per acord del Consell de Govern d'1 de 
febrer de 2007. Es regeix per la legislació universitària vigent, pels Estatuts de la Universitat Autònoma de 
Barcelona i pel aquest reglament. 
 
Article 3. Membres 
1. Són membres de l’Institut d’Estudis Internacionals i Interculturals: 

a) El personal acadèmic de la UAB que hi adscrigui i hi desenvolupi la seva recerca. 
b) El personal investigador d’altres institucions que hi adscrigui i hi desenvolupi la seva recerca. 
c) El personal investigador en formació que hi desenvolupi la seva recerca. 
d) Els estudiants de postgrau i de tercer cicle. 
e) El personal d’administració i serveis (PAS), els tècnics superiors i els tècnics de suport a la recerca que 

hi estiguin adscrits. 
f) Els estudiants pregraduats que col·laborin en tasques de recerca o que hi realitzin estades de formació 

sota la responsabilitat d’un membre de l’Institut amb una dedicació igual o superior al 50%. 
 
2. El personal acadèmic i investigador es classifica d’acord amb la seva dedicació en: 

a) Membres amb una dedicació igual o superior al 50%. 
b) Membres amb una dedicació inferior al 50%. 
c) Membres amb una dedicació no fixada que estableixi algun tipus de vincle 
col·laboratiu de caire temporal.  

 
3. La vinculació dels membres a l’Institut s’ha de concretar en projectes de recerca, convenis i col·laboracions, 
publicacions, patents, direcció de treballs de màster i tesis doctorals, o la participació en formació 
especialitzada. 
 
4. L’adscripció i la vinculació dels membres de l’Institut està sotmesa a la normativa general de la Universitat. 
 
5. Al començament de cada curs acadèmic, la Direcció de l’IEII ha d’elaborar i fer pública la relació vigent dels 
membres de l’IEII. Aquesta relació de membres ha de servir per a definir el Consell d’Institut i establir els 
quòrums corresponents en les reunions del Consell d’Institut. Ha de servir també com a cens electoral –sotmès 
als períodes de publicació, d’impugnació i de resolució que estableixen les normatives corresponents de la UAB– 
per a les eleccions a director de l’IEII. 
 
Article 4. Funcions 
1. D’acord amb l’article 29 dels Estatuts, correspon a l’IEII: 

a) Organitzar i desenvolupar recerca científica o activitats de creació artística. 
b) Fomentar la recerca científica i tècnica, i promoure els projectes d’investigació dels seus membres. 
c) Organitzar i desenvolupar cursos especialitzats i de postgrau i programes de doctorat relacionats, i 

fomentar la formació de doctors. 
d) Fomentar la renovació científica i pedagògica dels seus membres. 
e) Gestionar la seva dotació pressupostària i els mitjans personals i materials que tingui assignats. 
f) Proporcionar assessorament intern i extern en l’àmbit de les seves competències. 
g) Col·laborar en l’àmbit que li correspon amb altres instituts, facultats, departaments, escoles i d’altres 

centres d’aquesta Universitat, o amb altres centres o institucions externs a la UAB. 
h) Promoure la formalització de contractes i subscriure’n, en l’àmbit de la recerca, amb persones físiques, 

entitats públiques o privades, nacionals o estrangeres, d’acord amb la legislació vigent, els Estatuts i les 
normes que els desenvolupin. 

i) Participar en els processos d’avaluació de la qualitat institucional i promoure la millora de la qualitat de 
les seves activitats. 

j) Organitzar, coordinar i supervisar la gestió dels serveis cientificotènics que depenguin de l’Institut. 
k) Exercir totes les altres funcions que els Estatuts o els reglaments de la Universitat li atribueixin. 

 
Article 5. Estructura 
1. L’Institut d’Estudis Internacionals i Interculturals s’organitza en unitats i grups de recerca, d’acord amb el 
que disposa la normativa general de la Universitat. 
 
2. La creació d’unitats i grups de recerca correspon al Consell d’Institut a proposta de la Comissió Executiva. 
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TÍTOL II. ÒRGANS DE GOVERN DE L’INSTITUT 
 
Article 6. Òrgans de govern 
1. Són òrgans de govern de l’Institut d’Estudis Internacionals i Interculturals: 

a) El Consell d’Institut. 
b) La Comissió Executiva. 
c) El director i el sotsdirector de l’Institut. 

 
2. L’Institut també compta amb els òrgans següents: 

a) La Comissió de Funcionament. 
b) D’altres comissions específiques que es creïn a proposta del Consell d’Institut. 

 
CAPÍTOL PRIMER. EL CONSELL DE L’INSTITUT 
 
Article 7. Naturalesa i funcions 
El Consell d’Institut de l’IEII, presidit pel seu director, és l’òrgan col·legiat de govern de l’Institut. 
 
Article 8. Composició 
1. El Consell d’Institut està constituït per: 

a) Tots el membres doctors amb una dedicació igual o superior al 50%. 
b) Una representació dels membres doctors amb una dedicació inferior al 50%, equivalent al 20% del 

nombre total. 
c) Una representació dels membres doctors amb vinculació de caràcter temporal, equivalent al 20% del 

nombre total. 
d) Una representació del personal investigador en formació i dels estudiants de postgrau, equivalent al 

50%, com a màxim, dels membres establerts a la lletra a. 
e) Tot el personal d’administració i serveis (PAS), els tècnics superiors i els tècnics de suport a la recerca 

que hi estiguin adscrits. 
 
2. La durada del mandat dels representants de cada sector és de tres anys i l’elecció d’aquests ha d’atenir-se al 
que disposa el títol I del Reglament electoral. 
 
Article 9. Competències 
1. Són competències del Consell d’Institut: 

a) Elaborar i aprovar el Reglament de l’Institut. 
b) Convocar les eleccions a director. 
c) Elegir i revocar el director. 
d) Establir l’organització científica i de serveis de l’Institut. 
e) Aprovar la creació d’unitats i grups de recerca. 
f) Ratificar les adscripcions dels membres de l’Institut. 
g) Aprovar el Pla d’activitats. 
h) Programar i coordinar la docència de doctorat i formació continuada de l’Institut. 
i) Aprovar l’organització de cursos d’especialització o de divulgació, seminaris, cicles de conferències i 

altres formes d’assessorament tècnic, dins de les seves línies d’investigació. 
j) Vetllar per la qualitat de la investigació i les altres activitats que dugui a terme l’Institut. 
k) Promoure la formalització de contractes amb entitats públiques o privades per dur a terme treballs 

científics i tècnics. 
l) Elaborar la proposta de pressupost i de dotacions de personal de l’Institut perquè sigui aprovada i 

incorporada al projecte de pressupost general de la Universitat pel Consell de Govern. 
m) Aprovar la relació i la distribució de la despesa, i executar-la. 
n) Aprovar, si escau, la memòria anual d’activitats. 
o) Proposar la contractació de personal, a l’efecte de recerca, per a efectuar treballs temporals o 

específics. 
p) Crear comissions específiques. 
q) Assumir qualsevol altra competència que li atribueixin els Estatuts i la resta de normes aplicables. 

 
2. El Consell delega el govern ordinari de l’Institut en la Comissió Executiva. El Consell d’Institut no pot delegar, 
en cap cas les competències compreses a les lletres a i c de l’apartat anterior. 
 
Article 10. Funcionament 
1. Les reunions del Consell d’Institut de l’IEII poden ser ordinàries o extraordinàries i no poden tenir lloc durant 
el període de vacances. 
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2. El Consell d’Institut de l’IEII s’ha de reunir, en sessió ordinària, com a mínim, un cop l’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 del Consell d’Institut de l’IEII s’ha d’adreçar al 
director per escrit 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 a la petició. 
 
4. Perquè la constitució del Consell d’Institut de l’IEII sigui vàlida, han de ser-hi presents, almenys, el director i 
el secretari –o qui els substitueixi– i la meitat dels seus membres en primera convocatòria, o, com a mínim, un 
30% dels seus membres, en segona convocatòria, que tindrà lloc mitja hora més tard. 
 
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, quan així ho decideixi el director 

o a sol·licitud del 20% dels presents. En tot cas ha de ser secreta l’elecció de director. 
d) Per poder adoptar vàlidament un acord han de ser-hi presents, almenys, el 30% de membres del 

Consell, a més del director i el sotsdirector –o les persones que els substitueixin.  
 
2. Els acords, en cas de votació, s’adopten per majoria simple, sense perjudici dels acords que segons 
previsions específiques hagin de ser aprovats per majoria qualificada. 
 
3. S’ha d’estendre acta de cada sessió, la qual ha de contenir la relació dels assistents, els assumptes tractats i 
els acords presos. Un cop aprovades, les actes tindran caràcter públic.  
 
CAPÍTOL SEGON. LES COMISSIONS DE L’INSTITUT 
 
Article 12. La Comissió Executiva 
1. La Comissió Executiva és l’òrgan ordinari de govern i gestió de l’Institut, i hi estan representades totes les 
seves unitats de recerca i els estaments d’aquest. 
  
2. Són components de la Comissió Executiva: 

a) El director de l’Institut. 
b) El sotsdirector de l’Institut. 
c) La gestora o el gestor de l’Institut (hi assisteix amb veu i sense vot). 
d) Les directores o els directors de les unitats de recerca –o les persones en qui deleguin. 
e) Un representant del personal investigador doctor. 
f) Un representant del personal investigador en formació. 
g) Un representant del personal d’administració i serveis. 
h) Un representant del personal de serveis cientificotècnics. 

 
3. Són funcions de la Comissió Executiva: 

a) El govern ordinari de l’Institut. 
b) Gestionar els assumptes de l’Institut, d’acord amb l’article 9.2 d’aquest reglament. 
c) Proposar al Consell d’Institut l’aprovació dels Pressuposts. 
d) Elaborar les memòries d’activitats i proposar-les al Consell d’Institut perquè les aprovi. 
e) Gestionar els programes de recerca; de docència de tercer cicle, de pregrau i de postgrau; de formació 

continuada i especialitzada. 
f) Acordar l’ordre del dia de les convocatòries del Consell d’Institut. 
g) Aprovar l’adscripció de nous membres, acord que ha de ser ratificat pel Consell d’Institut i s’ha 

d’ajustar a la normativa general de la Universitat. 
h) Atendre i acordar les propostes de creació de noves unitats i grups de recerca, i també de canvi de 

nom de les existents, i proposar-les al Consell d’Institut perquè les aprovi. 
i) Proposar la creació de les comissions que consideri adients per al funcionament de l’Institut. 
j) Qualsevol altra funció que no hagi estat atribuïda explícitament al Consell d’Institut o que aquest li hagi 

delegat. 
 
4. La Comissió Executiva s’ha de reunir en sessió ordinària, com a mínim, un cop l’any, i en sessió 
extraordinària, quan la convoqui el director o a sol·licitud d’un terç dels seus membres. 
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CAPÍTOL TERCER. LA DIRECTORA O EL DIRECTOR DE L’INSTITUT 
 
Article 13. Naturalesa i funcions 
El director de l’Institut exerceix les funcions de direcció i gestió ordinària d’aquest i té la representació de 
l’Institut. 
 
Article 14. Elegibilitat i òrgan d’elecció 
1. El director de l’Institut és elegit pel Consell de l’Institut i nomenat pel rector. 
 
2. Per poder ser elegit director, cal ser membre acadèmic doctor o investigador doctor, amb capacitat 
investigadora reconeguda i una dedicació igual o superior al 50%, i tenir almenys dos anys d’antiguitat a la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
3. Per poder ser elegides, les candidatures han de tenir el suport previ d’un terç dels membres del Consell 
d’Institut. 
 
4. És causa d’incompatibilitat, a més de les d’inelegibilitat, ocupar simultàniament un altre càrrec unipersonal 
de govern. 
 
Article 15. Elecció 
1 La convocatòria d’eleccions a director correspon al Consell d’Institut de l’IEII, 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 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. El Consell d’Institut de l’IEII s’ha de reunir en sessió extraordinària per a l’elecció i aquesta ha de constituir 
l’únic punt de l’ordre del dia. 
 
3. Cada membre del Consell d’Institut disposa d’un sol vot, que s’ha d’exercir presencialment. L’exercici del vot 
és indelegable i no es pot efectuar anticipadament. 
 
4. Les paperetes de vot per a l’elecció de director han de ser de vot a candidat o de vot en blanc. 
 
5. En el supòsit de diverses candidatures, es proclama director 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 la segona votació, es proclama director el candidat que 
obtingui la majoria simple de vots. 
 
6. 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 16. Durada del mandat i substitució 
1. El mandat del director de l’IEII és de tres anys i és renovable per un sol període consecutiu. 
2. En absència del director de l’Institut, el sotsdirector el substitueix en les seves funcions. 
 
3. En el cas que el càrrec de director de l’Institut quedi vacant, la Comissió Executiva ha de proposar el 
nomenament d’un director en funcions. Quan l’absència sigui superior a 6 mesos, el director en funcions haurà 
d’iniciar un nou procés electoral. 
 
4. La dimissió del director comporta la convocatòria immediata d’eleccions. 
 
Article 17. Cessament 
1. La revocació del director de l’Institut pot ser proposada per un terç dels membres del Consell de l’Institut. La 
presentació de la proposta obliga el Consell de l’Institut a reunir-se en un termini màxim de deu dies. 
 
2. Després del debat, es du a terme la votació de la proposta, que reïx si obté el vot favorable de dos terços de 
la totalitat de membres del Consell de l’Institut. 
 
Article 18. Competències 
Són competències del director de l’Institut: 

a) Representar l’Institut. 
b) Dirigir, coordinar i supervisar les activitats de l’Institut. 
c) Convocar i presidir el Consell d’Institut i executar-ne els acords. 
d) Presentar al Consell d’Institut la memòria anual d’activitats. 
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e) Administrar les partides pressupostàries. 
f) Coordinar els serveis de l’Institut i assignar-los els mitjans necessaris. 
g) Supervisar les tasques del personal d’administració i serveis adscrit a l’Institut. 
h) Proposar al rector el nomenament i cessament dels càrrecs del seu equip. 
i) Vetllar pel compliment de les disposicions aplicables a l’Institut. 
j) Vetllar perquè els membres de l’institut compleixin els seus deures i els siguin respectats els seus 

drets, d’acord amb les normes específiques que els regulin. 
k) Assumir qualsevol altra competència que puguin atribuir-li les lleis o els Estatuts i, en particular, 

aquelles que en l’àmbit de l’Institut no hagin estat expressament atribuïdes a altres òrgans. 
 
Article 19. La sotsdirectora o el sotsdirector 
1. El sotsdirector, que ho és també del Consell d’Institut i de la Comissió Executiva, és la persona que 
substitueix el director en totes les funcions i competències que li són atribuïdes, d’acord amb l’article 18. 
 
2. La substitució a què fa referència l’apartat anterior s’efectuarà quan convingui per delegació o absència del 
Director. 
 
3. Exerceix les funcions de secretari, i actua com a fedatari dels actes o acords que es prenen. 
 
4. El sotsdirector és escollit pel Consell d’Institut al mateix temps que el director, dins la proposta de 
candidatura a director. 
 
5. El mandat del sotsdirector és de tres anys i renovable per un sol període consecutiu, de manera equivalent al 
director. 
 
Article 20. L’equip de direcció 
1. El director és assistit per l’equip de direcció en el desenvolupament de les seves funcions. 
 
2. Són membres de l’equip de direcció el director i el sotsdirector. 
 
3. El gestor assisteix l’equip, estén acta de les sessions i en custodia la documentació. 
 
TÍTOL III. LA REFORMA DEL REGLAMENT DE L’INSTITUT 
 
Article 21. Iniciativa 
Poden proposar la reforma del present reglament: 

a) El director de l’Institut. 
b) La Comissió Executiva. 
c) Un 25% dels membres del Consell de l’Institut. 

La petició de reforma d’aquest reglament s’ha d’adreçar per escrit al director i ha d’estar signada per tots els 
sol·licitants. 
 
Article 22. Aprovació 
1. La proposta de reforma ha de ser aprovada pel Consell d’Institut en una sessió extraordinària per majoria 
absoluta dels seus membres. 
 
2. L’acord d’aprovació ha de ser ratificat pel Consell de Govern de la UAB. 
 
Disposicions addicionals 
1. 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. 
 
2. Les unitats de recerca a què fa referència l’article 5.1 són, en el moment de l’aprovació d’aquest reglament, 
les següents: a) Estudis Amazics, Estudis d’Amèrica Llatina; b) Estudis d’Amèrica Central i el Carib; c) Estudis 
d’Àfrica Sub-Sahariana; d) Estudis de Comunicació i Cultura; e) Estudis de Cooperació i Desenvolupament; f) 
Estudis Coreans; g) Estudis Irlandesos; h) Estudis Japonesos; i) Estudis Magribins i Àrabs; j) Estudis 
Mediterranis; k) Estudis de Política Exterior i Relacions Internacionals; l) Estudis Portuguesos; m) Estudis 
Russos i dels Països de l’Est, i n) Estudis Xinesos.  
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Disposicions transitòries 
1. El personal d’administració i serveis que estigui adscrit al Centre d’Estudis Internacionals i Interculturals 
(CEII) de la UAB en el moment de la creació de l’IEII s’adscriurà al nou Institut.  
 
2. El personal acadèmic i el personal investigador en formació que estigui adscrit al CEII en el moment de la 
creació de l’IEII que vulgui adscriure’s al nou Institut hi haurà d’adscriure la seva tasca de recerca. 
 
3. Un cop aprovat aquest reglament pel Consell de Govern, es posaran en marxa els processos electorals dels 
càrrecs de govern en el termini màxim de 30 dies hàbils, entre els quals s’inclou la formalització de l’adscripció 
de les respectives tasques de recerca dels membres de l’Institut, que ha de permetre l’elaboració del cens 
electoral de l’Institut. 
 
Disposició final 
El present reglament entra en vigor l’endemà de ser aprovat pel Consell de Govern de la UAB. 
 
 
I.4. Comissions del Consell de Govern 
 
I.4.1. Comissió d’Afers d’Acadèmics 
 
Acord 12/2007, de 27 de febrer, pel qual s’aprova el document referent a la figura del ponent de pla 
d’estudis, que tot seguit es transcriu: 
 

Ponents de plans d’estudis  
 
Introducció 
 
A la Comissió d’Afers Acadèmics (CAA) li pertoca aprovar per delegació del Consell de Govern els plans 
d’estudis de les diferents titulacions que s’imparteixen a la UAB. Amb la posada en marxa dels títols oficials de 
màster, actualment cal aprovar un nombre considerable de plans d’estudis. Per altra banda, en un període 
relativament breu caldrà aprovar els plans d’estudis dels nous títols de grau. A tot això s’hi ha d’afegir els títols 
propis en l’àmbit del postgrau. 
 
Per tal que la CAA pugui realitzar aquesta tasca amb el màxim rigor i els plans d’estudis puguin ser revisats 
d’acord amb els criteris de qualitat que inspiren els principis de l’EEES, es proposa redefinir i contextualitzar la 
figura del ponent d’un pla d’estudis en tant que peça clau del procés d’aprovació. 
Nomenament de ponents 
 
La CAA nomenarà un ponent per a cada pla d’estudis que s’hagi de sotmetre a aprovació. 
 
El ponent s’escollirà entre experts acadèmics de l’àmbit de la titulació, o d’un àmbit afí, que no hagi intervingut 
en l’elaboració del pla d’estudis. 
 
Aquest nomenament no queda restringit als membres de la CAA i fins i tot pot fer-se extensiu, quan sigui 
escaient, a personal acadèmic d’una altra universitat. 
 
Funció del ponent 
 
És funció del ponent d’un pla d’estudis presentar a la CAA un informe escrit d’acord amb les pautes que 
s’estableixin en els protocols que a l’efecte acordarà la comissió. 
 
Essencialment, l’informe consistirà en una anàlisi dels aspectes acadèmics relacionats amb: el perfil de 
formació, l’estructura del pla d’estudis, els continguts de les matèries i les competències associades a les 
mateixes. 
 
El ponent podrà ser convidat a assistir a la sessió de la CAA que tracti l’aprovació del pla d’estudis, a fi de poder 
contestar les qüestions que els membres de la comissió li puguin plantejar. 
 
Informe tècnic 
 
L’Oficina de Planificació i de Qualitat (OPQ) s’encarregarà d’elaborar un informe tècnic de cada pla d’estudis que 
se sotmeti a aprovació. Aquest informe recollirà l’anàlisi de l’adequació del pla d’estudis als criteris que, en cada 
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cas, reguli la normativa establerta. En el cas dels títols propis de postgrau aquest informe tècnic serà elaborat 
per l’Escola de Postgrau. 
 
 
Acord 13/2007, de 27 de febrer, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la modificació del 
calendari academicoadministratiu per al curs 2006-2007, per tal d’incloure els períodes de preinscripció als 
Màsters Oficials 2007-2008, que tot seguit es transcriu: 
 
 

Modificació del calendari academicoadministratiu per a Ensenyaments Oficials  
de Grau, de Postgrau i Doctorat 

 
Accés als Màsters Oficials (MO) per al curs 2007-2008 

Curs acadèmic 2006-2007 
 

Primer període per a la sol·licitud d'admissió als MO vigents al curs 2006-2007 i la seva resolució 

Sol·licitud d'admissió als MO (preinscripció) 
Del 15 de febrer al 9 de març de 

2007 

Revisió de la documentació i elaboració de la proposta d'admissió de 
l'Escola de Postgrau 

Fins 16 de març de 2007 

Lliurament de la documentació als coordinadors dels MO Fins 16 de març de 2007 

Elaboració de la proposta d'admissió dels coordinadors dels MO Fins 23 de març de 2007 

Resolució de les sol·licituds d'admissió Fins 30 de març de 2007 

 

Primer període per a la sol·licitud d'admissió als MO de nova aprovació i la seva resolució 

Sol·licitud d'admissió als MO (preinscripció) Fins 4 de maig de 2007 

Revisió de la documentació i elaboració de la proposta d'admissió de l'Escola 
de Postgrau 

Fins 11 de maig de 2007 

Lliurament de la documentació als coordinadors dels MO Fins 14 de maig de 2007 

Elaboració de la proposta d'admissió dels coordinadors dels MO Fins 21 de maig de 2007 

Resolució de les sol·licituds d'admissió Fins 28 de maig de 2007 

 

Segon període per a la sol·licitud d'admissió als MO i la seva resolució 

Sol·licitud d'admissió als MO (preinscripció) Fins 22 de juny de 2007 

Revisió de la documentació i elaboració de la proposta d'admissió de l'Escola 
de Postgrau 

Fins 29 de juny de 2007 

Lliurament de la documentació als coordinadors dels MO Fins 2 de juliol de 2007 

Elaboració de la proposta d'admissió dels coordinadors dels MO Fins 9 de juliol de 2007 

Resolució de les sol·licituds d'admissió Fins 16 de juliol de 2007 
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Acord 14/2007, de 27 de febrer, pel qual s’aprova provisionalment, per delegació del Consell de Govern, el 
calendari academicoadministratiu per al curs 2007-2008, que tot seguit es transcriu:  

Calendari acadèmic 

 
1. CALENDARI 

 
El curs acadèmic 2007-2008 començarà el dia 17 (dl) de setembre de 2007 i s’acabarà el dia 12 de setembre 
(dv) de 2008. 
 
1.1. Períodes hàbils 
 
Per al curs 2007-2008 es consideraran períodes hàbils, des d’un punt de vista acadèmic, els següents: 
 
Primer període: Des del 17 (dl) de setembre fins al 21 (dv) de desembre de 2007 
 
Segon període:  Des del 7 (dl) de gener de 2008 fins al 14 (dv) de març de 2008 
 
Tercer període: Des del 25 (dt.) de març de 2008 fins al 31 (dj.) de juliol de 2008 
 
Quart període:  Des de l’1 (dl) al 12 (dv) de setembre de 2008 
 
 
Es consideraran períodes no hàbils des d’un punt de vista acadèmic: 
 
Vacances de Nadal: del 22 (ds.) de desembre de 2007 fins al 6 (dg) de gener de 2008, ambdós inclosos. 
 
Vacances de Setmana Santa: del 15  (ds.) al 24 (dl) de març de 2008 ambdós inclosos. 
 
Vacances d’estiu: de l’1 (dv) al 31 (dg) d’agost de 2008  ambdós inclosos. 
 
 
1.2. Segones convocatòries del curs acadèmic 2006-2007 

 
Les proves d’avaluació corresponents al curs 2006-2007 seran entre els dies 3 (dl) i 10 (dl) de setembre de 
2007, ambdós inclosos. 
 
La data límit per a entrar les qualificacions  a les gestions acadèmiques serà el dia 13 (dj.) de setembre de 
2007, a les 14:00 hores. 
 
 

Centres amb la segona convocatòria del primer semestre traslladada al mes de setembre i Pla 
d’estudis de la Llicenciatura de Veterinària impartit amb Metodologia Bolonya 

 
Del 3 (dl) al 13 (dj.) de setembre de 2007, ambdós inclosos. 
 
La data límit per a entrar les qualificacions a les gestions acadèmiques serà el dia 20 (dj.) de setembre de 2007, 
a les 14:00 hores. 
 
 
1.3. Proves d’accés a la universitat 2007 
 
Els exercicis de les PAU del mes de setembre es realitzaran durant el dies  4, 5 i 6  de setembre de 2007. 
 
1.4. Inici del curs 

 
1.4.1. Ensenyaments de primer cicle, primer i segon cicle i només segon cicle 

 
• Estudiants de primer curs: Dia 17 (dl) de setembre de 2007. 

 
• Resta de cursos: Cada centre programarà la data d’inici de la docència, o bé de les activitats i 

avaluacions acadèmiques per als plans d’estudis amb Metodologia Bolonya, en funció del calendari de 
matriculació aprovat, des de el dia 25 (dt.) de setembre al dia 1 (dl) d’octubre de 2007. 
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1.4.2. Ensenyaments oficials de postgrau 
 
Cada Programa Oficial de Postgrau  fixarà la data d’inici de les activitats i avaluacions acadèmiques, entre el dia 
25 (dt.) de setembre i el dia 1 (dl) d’octubre de 2007. 
 
 
2. PERÍODES D’ACTIVITATS I AVALUACIONS ACADÈMIQUES 

 
 

2.1. Ensenyaments de primer cicle, primer i segon cicle i només segon cicle 
 
Primer semestre: 
 

Centres amb convocatòries ordinàries 
 

Primer curs de primer cicle: 
 

 15 setmanes docència, des del  17 (dl) de setembre de 2007 fins al 18 (dv) de gener de 2008. 
  1 setmana prèvia al període d’exàmens del  21 (dl) al 25 (dv) de gener de 2008. 
  3 setmanes d’exàmens per a la primera convocatòria del primer semestre del 28 (dl) de  gener al 15 (dv) 

de febrer de 2008. 
 
La data límit per a entrar les qualificacions a les gestions acadèmiques, serà el dia 27 (dc.) de febrer de 2008, 
excepte per a les titulacions de matrícula semestralitzada, que serà el dia 21 (dj.) 
de febrer de 2008. 
 
Nota: Com a mínim, tres dies del primer semestre s’hauran de dedicar a activitats d’acollida per als estudiants 
de primer curs, un dels quals haurà de coincidir amb el d’inici de curs. 
 
Resta de cursos: 

 
 14 setmanes de docència, des del 25 (dt.) de setembre de 2007 fins al 18 (dv) de gener de  2008. 
   1 setmana prèvia al període d’exàmens del 21 (dl) al 25 (dv) de gener de 2008. 
   3 setmanes d’exàmens per a la primera convocatòria del primer semestre del 28 (dl) de gener al 15 (dv) 

de febrer de 2008. 
 
La data límit per a entrar les qualificacions a les gestions acadèmiques serà el dia 27 (dc.) de febrer de 2008, 
excepte per a les titulacions de matrícula semestralitzada, que serà el dia 21 (dj.) de febrer de 2008. 
 

 
Centres amb segona convocatòria del primer semestre traslladada al mes de setembre 

 
Primer curs de primer cicle (Facultat de Medicina): 
 

 15 setmanes docència, des del 17 (dl) de setembre de 2007 fins al 18 (dv) de gener de 2008. 
  1 setmana prèvia a la realització dels exàmens del 21 (dl) al 25 (dv) de gener de 2008. 
  3 setmanes d’exàmens per a la primera convocatòria del primer semestre del 28 (dl) de  gener al 15 (dv) 

de febrer de 2008. 
 
La data límit per a entrar les qualificacions a les gestions acadèmiques, serà el dia 27 (dc.) de febrer de 2008. 
 
Nota: Com a mínim, tres dies del primer semestre s’hauran de dedicar a activitats d’acollida per als estudiants 
de primer curs, un dels quals haurà de coincidir amb el d’inici de curs. 
 
Resta de cursos (Estudiants de  5è de la Facultat de Veterinària i estudiants de 2n a 6è de la 
Facultat de Medicina): 
 

 14 setmanes de docència, des del 25 (dt.) de setembre de 2007 fins al 18 (dv) de gener de 2008. 
   1 setmana prèvia al període  d’exàmens del 21 (dl) al 25 (dv) de gener de 2008. 
   3 setmanes d’exàmens per a la primera convocatòria del primer semestre del 28 (dl) de gener al 15 (dv) 

de febrer de 2008. 
 
La data límit per a entrar les qualificacions a les gestions acadèmiques serà el dia 27 (dc.) de febrer de 2008. 
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Segon semestre: 
 
Centres amb convocatòries ordinàries 
 
El segon semestre començarà el dia 18 (dl) de febrer i durarà fins al dia 11 (dv) de juliol de 2008. 
 
Aquest període inclou: 
 

 14 setmanes de docència, des del 18 (dl) de febrer fins al 30 (dv) de maig de 2008. 
   1 setmana prèvia a la realització dels exàmens del 2 (dl) al 6 (dv) de juny de 2008. 
   3 setmanes d’exàmens per a la primera convocatòria del segon semestre i 2 per a la segona convocatòria 

del primer semestre, des del 9 (dl) de juny a l’11 (dv) de juliol de 2008. 
 
La data límit per a entrar les qualificacions a les gestions acadèmiques serà el dia 17 (dj.) de juliol de 2008, a 
les 14:00 hores. 
 
Centres amb segona convocatòria del primer semestre traslladada al mes de setembre 
 
El segon semestre començarà el dia 18 (dl) de febrer i durarà fins al dia 27 (dv) de juny de 2008. 
 
Aquest període inclou: 
 

 14 setmanes de docència, des del 18 (dl) de febrer fins al 30 (dv) de maig de 2008. 
   1 setmana prèvia a la realització dels exàmens del 2 (dl)  al 6 (dv) de juny de 2008. 
   3 setmanes d’exàmens per a la primera convocatòria del segon semestre  del 9 (dl) al 27 (dv) de juny de 

2008. 
 
La data límit per a entrar les qualificacions a les gestions acadèmiques serà el dia 11 (dv) de juliol de 2008. 
 
 
Segones convocatòries: 
 
Els exàmens de la segona convocatòria del segon semestre seran entre el 1 (dl) i el 10 (dc.) de setembre de 
2008. 
 
Data límit per a entrar les qualificacions a les gestions acadèmiques serà el dia 18 (dj.) de setembre de 2008, a 
les 14:00 hores. 
 
 
Per aquells centres que traslladen la segona convocatòria del primer semestre al mes de setembre, els 
exàmens seran entre el 1 (dl) i el 16 (dt.) de setembre de 2008. 
 
Data límit per a entrar les qualificacions a les gestions acadèmiques serà el 18 (dj.) de setembre de 2008, a les 
14:00 hores. 
 
 
 
2.2. Ensenyaments de primer cicle, primer i segon cicle i només segon cicle – Plans d’estudis amb 

Metodologia Bolonya 
 
Primer semestre: 
 
Primer curs de primer cicle: 
 

 19 setmanes d’activitats i d’avaluacions acadèmiques, des del 17 (dl) de setembre de 2007 fins al 8 (dv) de 
febrer de 2008. 

 1 setmana intersemestral de l’11 (dl) al 15 (dv) de febrer de 2008. 
 

La data límit per a entrar les qualificacions a les gestions acadèmiques, serà el dia 27 (dc.) de febrer de 2008. 
 
Nota: Com a mínim, tres dies del primer semestre s’hauran de dedicar a activitats d’acollida per als estudiants 
de primer curs, un dels quals haurà de coincidir amb el d’inici de curs. 
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Resta de cursos: 
 

 18 setmanes d’activitats i d’avaluacions acadèmiques, des del  25 (dt.) de setembre de 2007 fins al 8 (dv) 
de febrer de 2008. 

 1 setmana intersemestral de l’11 (dl) al 15 (dv) de febrer de 2008. 
 
La data límit per a entrar les qualificacions a les gestions acadèmiques, serà el dia 27 (dc.) de febrer de 2008. 
 
 
Segon semestre: 
 
El segon semestre començarà el dia 18 (dl) de febrer i durarà fins al dia 27 (dv) de juny de 2008. 
 
Aquest període inclou: 
 

 18 setmanes d’activitats i avaluacions acadèmiques, des del 18 (dl) de febrer fins el 27 (dv) de juny de 
2008. 

 Segones convocatòries, del 30 (dl) de juny a l’11 (dv) de juliol de 2008. 
 
La data límit per a entrar les qualificacions serà el dia 17 (dj.) de juliol de 2008, a les 14:00 hores. 
 
 

Facultat de Veterinària ( 1r  a  4t ): 
 
El segon semestre començarà el dia 18 (dl) de febrer i durarà fins al dia 27 (dv) de juny de 2008. 
 
Aquest període inclou: 
 

 18 setmanes d’activitats i avaluacions acadèmiques, des del 18 (dl) de febrer fins el 27 (dv) de juny de 
2008. 

 
La data límit per a entrar les qualificacions a la gestió acadèmica serà el dia 11 (dv) de juliol de 2008. 
 
 
Segones convocatòries: 
 
Els exàmens de la segona convocatòria del segon semestre seran entre el 1 (dl) i el 10 (dc.) de setembre de 
2008. 
 
Data límit per a entrar les qualificacions a les gestions acadèmiques serà el dia 18 (dj.) de setembre de 2008, a 
les 14:00 hores. 
 
 
Facultat de Veterinària ( 1r  a  4t ): 
 
Les segones convocatòries del segon semestre seran entre l’1 (dl) i el 16 (dt.) de setembre de 2008. 
 
Data límit per a entrar les qualificacions a la gestió acadèmica serà el 18 (dv) de setembre de 2008, a les 14:00 
hores. 
 
 
2.3. Ensenyaments oficials de postgrau 
 
Primer semestre: 
 
 
El primer semestre començarà el dia 25 (dt.) de setembre de 2007 i durarà fins al dia 8 (dv) de febrer de 2008. 
 
Aquest període inclou: 
 

 18 setmanes d’activitats i avaluacions acadèmiques. 
  1 setmana intersemestral de l’11 (dl) al 15 (dv) de febrer de 2008. 

  
La data límit per a entrar les qualificacions, serà el dia 27 (dc.) de febrer de 2008. 
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Segon semestre: 
 
El segon semestre començarà el dia 18 (dl) de febrer i durarà fins al dia 27 (dv) de juny de 2008. 
 
Aquest període inclou: 
 

 18 setmanes d’activitats i avaluacions acadèmiques. 
 
La data límit per a entrar les qualificacions  serà el dia 11 (dj.) de juliol de 2008. 
 
La data límit per a tancar les actes d’avaluació corresponents a Pràcticums i Treballs de Màster es podrà 
perllongar fins al dia 15 (dl) de setembre de 2008. 
 
 
NOTA: Els Programes de Màsters Internacionals podran programar activitats en períodes no inclosos en els 
apartats anteriors. 
 
 
3. ACTIVITATS D’ACOLLIDA ALS ESTUDIANTS DE PRIMER CURS 
 
Els centres comunicaran al Vicerectorat d’Estudiants i de Cultura les activitats d’acollida previstes en el 
calendari. 
 
A més, cada centre informarà mitjançant la guia, del dia, lloc i hora previstos per a fer les activitats d’acollida 
corresponents al dia d’inici de curs. 

 
 

4. DIES FESTIUS 
 
4.1. Dies festius a tots els centres de la  UAB 
Any 2007 
 
11 de setembre Diada Nacional de Catalunya dimarts 
12 d’octubre Festa de la Hispanitat divendres 
1 de novembre Tots Sants dijous 
6 de desembre La Constitució dijous 
8 de desembre La Immaculada dissabte 
25 de desembre Nadal dimarts 
26 de desembre Sant Esteve dimecres 
 
Any 2008 
 
1 de gener Cap d’Any dimarts 
6 de gener Reis diumenge 
21 de març Divendres Sant divendres 
24 de març Dilluns de Pasqua dilluns 
1 de maig Festa del Treball dijous 
24 de juny Sant Joan dimarts 
 
 
4.2. Festes locals 
 
Per als centres situats fora del campus de Bellaterra, les festes locals seran les de les poblacions corresponents. 
Per als centres situats al campus de Bellaterra les festes locals seran: 
 
Any 2007:  24 de setembre Mercè dilluns 
Any 2008: 12 de maig Segona Pasqua dilluns 
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4.3. Festa institucional 
 
Cada centre podrà fixar un dia com a festa institucional del calendari acadèmic, el qual haurà de ser comunicat 
al Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica abans del dia 6 (dv) de juliol de 2007. 
 
 
4.4 Festa Major de la UAB 
 
8 de novembre de 2007 dijous 
 
 
4.5 Vacances de Nadal 
 
Comprenen des del dia 22 (ds.) de desembre de 2007 fins al 6 (dg) de gener de 2008, ambdós inclosos. 
 
 
4.6 Vacances de Setmana Santa 
 
Comprenen des del dia 15 (ds.)  al 24 (dl) de març de 2008. 
 
 
4.7 Dies no lectius 
 
2 de novembre de 2007 divendres 
7 de desembre de 2007 divendres 
2 de maig de 2008 divendres 
 
 
 

 
Calendari academicoadministratiu per a Ensenyaments Oficials de Grau, de Postgrau i de Doctorat 

Curs acadèmic 2007-2008 

 

1. Accés per convalidació d'estudis universitaris estrangers per al curs 2008-2009 
2. Accés als Màsters Oficials (MO) per al curs 2008-2009 
3. Accés a titulacions de segon cicle 
4. Aprovació criteris d'accés a les titulacions de segon cicle per al curs 2008-2009 
5. Ajuts de matrícula 
6. Assignatures campus i activitats de lliure elecció per al curs acadèmic 2007-2008 
7. Avaluació i entrada de qualificacions 
8. Convalidacions 
9. Matriculació i tancament de l'aplicació de gestió acadèmica 
10. Matriculació dels Màsters Oficials 
11. Modificacions de matrícula 
12. PAU i alumnes nous de primer curs 
13. Premis extraordinaris de titulació 
14. Programa d'intercanvi 
15. Projecte de fi de carrera 
16. Prova de conjunt homologació títols estrangers 
17. Reconeixement crèdits de lliure elecció 
18. Règim de permanència 
19. Trasllat d'expedient 
20. Altres procediments 
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1. Accés per convalidació d'estudis universitaris estrangers per al curs 2008-2009 (*) 

 

Data límit per a presentar l'oferta de places per a 
l'accés amb estudis estrangers convalidats per al curs 
2008-2009 per part dels centres 

29.02.2008 

Data límit per a l'aprovació de les propostes de places 
ofertades 

25.04.2008 

Data límit per a presentar la sol·licitud Del 13.05 al 06.06.2008 

Data límit per al lliurament de documentació 
complementària per part dels alumnes 

16.06.2008 

Data límit per a la presentació al rector de les 
propostes per part dels centres 

05.09.2008 

Data límit per a la resolució 15.09.2008 

(*)Proposta provisional de calendari, pendent d'aprovació. 
 

 
 

2. Accés als Màsters Oficials (MO) per al curs 2008-2009 

 

Primer període per a la sol·licitud d'admissió als MO vigents al curs 2007-2008 i la seva resolució 

Sol·licitud d'admissió als MO (preinscripció)  
Del 15 de febrer al 7 de març de 

2008 

Revisió de la documentació i elaboració de la proposta d'admissió de 
l'Escola de Postgrau 

14 de març de 2008 

Lliurament de la documentació als coordinadors dels MO  14 de març de 2008 

Elaboració de la proposta d'admissió dels coordinadors dels MO 28 de març de 2008 

Resolució de les sol·licituds d'admissió 31 de març de 2008 

 

Primer període per a la sol·licitud d'admissió als MO de nova aprovació i la seva resolució 

Sol·licitud d'admissió als MO (preinscripció)  30 d'abril de 2008 

Revisió de la documentació i elaboració de la proposta d'admissió de 
l'Escola de Postgrau 

9 de maig de 2008 

Lliurament de la documentació als coordinadors dels MO  12 de maig de 2008 

Elaboració de la proposta d'admissió dels coordinadors dels MO 16 de maig de 2008 

Resolució de les sol·licituds d'admissió 23 de maig de 2008 

 

Segon període per a la sol·licitud d'admissió als MO i la seva resolució 

Sol·licitud d'admissió als MO (preinscripció)  20 de juny de 2008 

Revisió de la documentació i elaboració de la proposta d'admissió de 
l'Escola de Postgrau 

27 de juny de 2008 

Lliurament de la documentació als coordinadors dels MO  30 de juny de 2008 

Elaboració de la proposta d'admissió dels coordinadors dels MO 7 de juliol de 2008 

Resolució de les sol·licituds d'admissió 14 de juliol de 2008 
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3. Accés a titulacions de segon cicle (*) 

 

Data límit per a presentar la preinscripció per a l'accés a les titulacions de 
segon cicle i als segons cicles de titulacions de 1r i 2n cicles 

Del 11.06 al 06.07.2007 

Data límit per al lliurament de la documentació complementària per part 
dels alumnes 

17.07.2007 

Data límit per a trametre la proposta de resolució al rector 07.09.2007 

Data límit per a la seva resolució 14.09.2007 

(*) Proposta provisional de calendari, pendent d'aprovació. 

 

4. Aprovació criteris d'accés a les titulacions de segon cicle curs 2008-2009 

 

Data límit per a presentar els criteris d'accés 29.02.2008 

Data límit per a la seva aprovació 25.04.2008 

 

5. Ajuts de matrícula 

 

Sol·licitud d'ajuts de matrícula de primer, segon i tercer cicle per al 
personal de la UAB, fills i cònjuges 

Fins als 30 dies naturals posteriors 
a la data de la matriculació 

 

 6. Assignatures campus i activitats de lliure elecció per al curs acadèmic 2008-2009 

 

 
Termini de presentació 

de les propostes 
Data límit per a la seva 

aprovació 

Activitats lliure elecció 01.03 al 31.03.2008 30.05.2008 

Assignatures campus 01.02 a l'1.03.2008 30.04.2008 

Activitats lliure elecció - aprovació 
extraordinària 

16.10 al 31.10.2008 19.12.2008 

 

7. Avaluació i entrada de qualificacions 

 

Exàmens de la 2a convocatòria del 1r semestre i de la 1a convocatòria del 
2n semestre del curs 2006-2007 

Del 11.06 al 13.07.2007 

Data límit per a entrar les qualificacions a les gestions acadèmiques 19.07.2007 a les 14.00 hores 

Exàmens de la 2a convocatòria del segon semestre del curs 2006-2007 Del 3 al 10.09.2007 

Data límit per a entrar les qualificacions a les gestions acadèmiques 13.09.2007 a les 14.00 hores 

Sol·licitud convocatòria extraordinària de febrer Del 12.11 al 14.12.2007 

Exàmens de la 1a convocatòria del 1r semestre del curs 2007-2008 Del 28.01 a 15.02.2008 

Data límit per a entrar les qualificacions a les gestions acadèmiques 

27.02.2008 a les 14.00 hores, 
excepte per a les titulacions de 

matrícula semestralitzada, que serà 
el 21.02.2008 

Exàmens de la 2a convocatòria del 1r semestre i de la 1a convocatòria del 
2n semestre del curs 2007-2008 

Del 09.06 al 11.07.2008 

Data límit per a entrar les qualificacions a les gestions acadèmiques 17.07.2008 a les 14.00 hores 

Exàmens de la 2a convocatòria del segon semestre del curs 2007-2008 Del 01.09 al 10.09.2008 

Data límit per a entrar les qualificacions a les gestions acadèmiques 18.09.2008 a les 14.00 hores 

 



BOUAB Núm. 38          Febrer del 2007 
 
 

_____________________________________________________ 
21 

 

Centres amb segona convocatòria del primer semestre traslladada al mes de setembre: 

Exàmens de la 1a convocatòria del 2n semestre del curs 2006-2007 De l'11.06 al 29.06.2007 

Data límit per a entrar les qualificacions a les gestions acadèmiques 12.07.2007 a les 14.00 hores 

Exàmens de la 2a convocatòria del 1r semestre i de la 2a convocatòria del 
2n semestre del curs 2006-2007 

Del 03.09 al 13.09.2007 

Data límit per a entrar les qualificacions a les gestions acadèmiques 20.09.2007 a les 14.00 hores 

Sol·licitud convocatòria extraordinària de febrer Del 12.11 al 14.12.2007 

Exàmens de la 1a convocatòria del 1r semestre del curs 2007-2008 Del 28.01 al 15.02.2008 

Data límit per a entrar les qualificacions a les gestions acadèmiques 27.02.2008 a les 14.00 hores 

Exàmens de la 1a convocatòria del 2n semestre del curs 2007-2008 Del 09.06 al 27.06.2008 

Data límit per a entrar les qualificacions a les gestions acadèmiques 11.07.2008 a les 14.00 hores 

Exàmens de la 2a convocatòria del 1r semestre i de la 2a convocatòria del 
2n semestre del curs 2007-2008 

Del 01.09 al 12.09.2008 

Data límit per a entrar les qualificacions a les gestions acadèmiques 18.09.2008 a les 14.00 hores 

Màsters oficials: 

Data límit per al tancament de les actes del primer semestre 27 de febrer de 2008 

Data límit per al tancament de les actes del segon semestre 10 de juliol de 2008 

La data límit per a tancar les actes d'avaluació corresponents a Pràcticums 
i Treballs de Màster es podrà perllongar fins al dia  

15 de setembre de 2008 

 
 

8. Convalidacions 

 
 

Data límit per a que els alumnes lliurin les sol·licituds de 
convalidacions als centres 

Data límit per a la seva 
resolució 

20.07.2007 (1)  21.09.2007 

21.09.2007 (2)  23.11.2007 

23.11.2007 (2)  25.01.2008 

25.01.2008 (3)  14.03.2008 

14.03.2008 (3)  20.06.2008 

20.06.2007 (3)  19.09.2008 

El centre podrà fixar una data límit per a l'acceptació de sol·licituds de convalidacions que puguin comportar 
accés a la UAB per al curs 2008-2009: Des del 29.01.2007 fins al 25.01.2008 

 (1) 
Data límit per a la presentació de les sol·licituds de convalidació, amb efectes econòmics per als 
alumnes matriculats el curs 2007-2008 

 (2) 
Data límit per a la presentació de les sol·licituds de convalidació, amb efectes econòmics per als 
alumnes matriculats el curs 2008-2009 i pel 2007-2008 pels alumnes d'accés primera vegada 

 (3) 
Data límit per a la presentació de sol·licituds de convalidació, amb efectes econòmics per als alumnes 
matriculats el curs 2008-2009 
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9. Matriculació i tancament de l'aplicació de gestió acadèmica 

 

Tancament de l'aplicació de gestió acadèmica  Matriculació  

Del 19.07.2007 a les 20:00 h. al 22.07.2007 a les 24:00 h. Del 23 al 30.07.2007 

Del 13.09.2007 a les 20:00 h. al 16.09.2007 a les 24:00 h. Del 17.09 al 11.10.2007 

 

Del 21.09.2007 a les 20:00 h. al 23.09.2007 a les 24:00 h.  

Centres amb segona convocatòria del primer semestre traslladada al mes de setembre: 

Tancament de l'aplicació de gestió acadèmica  Matriculació  

Del 19.07.2007 a les 20:00 h. al 22.07.2007 a les 24:00 h. Del 23 al 30.07.2007 

Del 13.09.2007 a les 20:00 h. al 16.09.2007 a les 24:00 h.  

Del 21.09.2007 a les 20:00 h. al 23.09.2007 a les 24:00 h. Del 25.09 al 11.10.2007 

 
 

10. Matriculació dels Màsters Oficials  

 

Període per a la matriculació dels estudiants Del 23 de juliol a l'11 d'octubre de 2007* 

 
  * Excepte els dies en què es tanca l'aplicació informàtica (veure calendari academicoadministratiu general) 
 
 

11. Modificacions de matrícula (*) 

 

Sol·licituds de canvis i anul·lacions de matrícula de primer i 
segon cicle 

Del 22 al 26.10.2007 

Sol·licituds de canvis i anul·lacions de matrícula de tercer cicle Del 05 al 09.11.2007 

Data límit per a la resolució i actualització dels expedients 
d'alumnes que han sol·licitat anul·lació de matrícula de primer i 
segon cicle 

23.11.2007 

Data límit per a la resolució i actualització dels expedients 
d'alumnes que han sol·licitat anul·lació de matrícula de tercer 
cicle 

14.12.2007 

Sol·licitud de canvis d'assignatures i grups, i anul·lacions per a 
assignatures del 2n semestre de primer i segon cicle que no 
comportin un increment en el cost econòmic del crèdits 
matriculats 

Del 04 al 15.02.2008 

Sol·licitud de canvis d'assignatures i grups, i anul·lacions per a 
tercer cicle 

Del 14 al 18.01.2008 

 
 (*) A determinar pel centre dins els terminis fixats 
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12. PAU i alumnes nous de primer curs 

 

Preinscripció juny Del 29.05 al 6.07.2007 

Celebració de les PAU, convocatòria de juny Del 12 al 14.06.2007 

Publicació primera assignació 17.07.2007 

Jornada d'acollida a alumnes de nou accés 20.07.2007 

Matrícula d'alumnes assignats a la primera preferència  Del 23 al 26.07.2007 

Matrícula d'assignacions no ordinàries (errors, incidències i 
renúncies a la reassignació, discapacitats i esportistes d'èlit) 

26.07.2007 

Notificació de vacants a l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la 
Universitat 

30.07.2007 

Assignació general i tramesa dels llistats a les universitats 02.08.2007 

Jornada d'acollida a alumnes de nou accés 03.09.2007 

Matrícula d'altres preferències de juny i reclamacions i matrícula 
dels alumnes de revisió de PAU de juny 

Del 04 al 07.09.2007 

Matrícula d'assignacions no ordinàries (errors, incidències i 
renúncies a la reassignació, discapacitats i esportistes d'èlit) 

07.09.2007 

Celebració de les PAU, convocatòria de setembre Del 04 al 06.09.2007 

Notificació de vacants a l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la 
Universitat 

12.09.2007 

Publicació primera reassignació de la convocatòria de juny 14.09.2007 

Matrícula 1a reassignació de juny 17.09.2007 

Notificació de vacants a l'Oficina d'Orientació per l'Accés a la 
Universitat 

19.09.2007 

Publicació dels centres amb places vacants  20.09.2007  

Preinscripció setembre Del 21 al 25.09.2007 

Publicació assignació de setembre  28.09.2007 

Matrícula dels assignats a la convocatòria de setembre Del 02 al 04.10.2007 

Matrícula d'assignacions no ordinàries (errors i incidències) 04.10.2007 

Notificació de vacants a l'Oficina d'Orientació per l'Accés a la 
Universitat 

09.10.2007 

Publicació primera reassignació de setembre 10.10.2007 

Publicació dels centres amb matrícula lliure 15.10.07  

Matrícula lliure Del 16 al 18.10.2007 

Assignació matrícula lliure i comunicació a les universitats 23.10.2007 

Tancament definitiu del procés de preinscripció 23.10.2007 

Tramesa de les dades definitives a l'Oficina d'Orientació per 
l'Accés a la Universitat 

26.10.2007 
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13. Premis extraordinaris de titulació 

 

Data límit proposta dels premis extraordinaris de titulació per als 
alumnes que estiguin en disposició d'obtenir el títol 

22.02.2008 

 
 

14. Programa d'intercanvi 

 

15.11.2007 Data límit per a la resolució definitiva de l'equiparació d'estudis 
dels alumnes que cursin estudis en un programa d'intercanvi 18.04.2008 

 
 

15. Projecte de fi de carrera (*) 

 

Matriculació dels alumnes que presenten el projecte de fi de 
carrera de primer i segon cicle 

Fins el 16.05.2008 

Termini extraordinari per a matricular el període d'investigació 
(alumnes de tercer cicle que han accedit en el curs 2006-2007 i 
enguany s'han matriculat de la resta del període de docència) 

Del 14 al 18.07.2008 

 
 (*) A determinar pel centre dins els terminis fixats 
 
 

16. Prova de conjunt homologació títols estrangers 

 

Del 28.01 al 15.02.2008 Convocatòria de la prova de conjunt per a l'homologació de títols 
estrangers Del 19.06 al 11.07.2008 

 
 

17. Reconeixement crèdits de lliure elecció (1) 

Alumnes de la UAB: 

Convocatòria 
Data límit per a presentar 

la sol·licitud 
Resolució alumnes que 

finalitzen 
Resolució resta de 

sol·licitants 

Juny Del 11.06 al 06.07.2007 27.07.2007 07.09.2007 

Setembre Del 03 al 14.09.2007 28.09.2007 (2)  26.10.2007  

Febrer Del 21.01 al 08.02.2008 22.02.2008 14.03.2008 

Centres amb segona convocatòria del primer semestre traslladada al mes de setembre: 

Convocatòria 
Data límit per a presentar 

la sol·licitud 
Resolució alumnes que 

finalitzen 
Resolució resta de 

sol·licitants 

Setembre Del 25.09 al 05.10.2007 26.10.2007 (2)  16.11.2007 

 
 

 (1) A determinar pel centre dins els terminis fixats 

 (2) 
Aquesta data també s'aplicarà als estudiants sol·licitants de la beca de col·laboració del Ministeri 
d'Educació i Ciència 
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18. Règim de permanència (*) 

 

Data límit per a presentar 
la sol·licitud 

Data límit per a lliurar propostes de 
resolució al Consell Social  

Data límit per a la seva 
resolució 

Del 02.07 al 03.09.2007 07.09.2007 25.09.2007 

Del 04 al 28.09.2007 05.10.2007 30.10.2007 

Del 01.10 al 02.11.2007 09.11.2007 27.11.2007 

Del 05.11 al 11.12.2007 24.12.2007 22.01.2008 

Del 12.12.2007 al 29.02.2008 07.03.2008 25.03.2008 

Del 28.04 al 13.06.2008 20.06.2008 08.07.2008 

 

Termini de presentació de sol·licitud de canvi de règim de permanència  
15 dies abans de la 

formalització de la matrícula del 
curs 2007-2008 

 
 (*) Dates del calendari del Consell Social, pendent d'aprovar pel Plenari 
 
 
 

19. Trasllat d'expedient (*) 

 

Data límit per a 
presentar la 
sol·licitud 

Data límit per al lliurament de 
la documentació 

complementària per part dels 
alumnes 

Resolució dels 
trasllats a 

determinar pels 
centres 

Proposta de resolució al 
rector dels trasllats 

d'aquelles titulacions amb 
vacants a la resolució de 

juliol  

Del 2 al 
20.07.2007 

Del 23.07 al 31.08.2007 14.09.2007 05.10.2007 

 
(*) Proposta provisional de calendari, pendent d'aprovació. 
 
 
 

20. Altres procediments 

 

Lliurament de la informació referent al pla docent del curs 2008-2009 per tal 
de fer-ne difusió en la propera campanya de matrícula. 

30 d’abril de 2008 

Data de tancament del Pla Docent del curs 2007-2008 Fins el 30.11.2007 
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CALENDARI CURS ACADÈMIC 2007-2008 
CENTRES AMB CONVOCATÒRIES ORDINÀRIES 

Alumnes de 1r curs 
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CALENDARI CURS ACADÈMIC 2007-2008 
CENTRES AMB CONVOCATÒRIES ORDINÀRIES 

Alumnes de 2n a 4t curs   
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CALENDARI CURS ACADÈMIC 2007-2008 
Alumnes Metodologia Bolonya 

Alumnes de 1r curs 
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CALENDARI CURS ACADÈMIC 2007-2008 
Alumnes Metodologia Bolonya 
Alumnes de 2n curs i següents 
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CALENDARI CURS ACADÈMIC 2007-2008 
Alumnes Metodologia Bolonya 

Alumnes de 1r curs de la Facultat de Veterinària 
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CALENDARI CURS ACADÈMIC 2007-2008 

Alumnes Metodologia Bolonya 
Alumnes de 2n, 3r i 4t curs de la Facultat de Veterinària 
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CALENDARI CURS ACADÈMIC 2007-2008 

CENTRES AMB LA 2a CONVOCATÒRIA DEL 1r SEMESTRE TRASLLADADA A SETEMBRE 
Alumnes de 1r curs de la Facultat de Medicina 
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CALENDARI CURS ACADÈMIC 2007-2008 
CENTRES AMB LA 2a CONVOCATÒRIA DEL 1r SEMESTRE TRASLLADADA A SETEMBRE 

Alumnes de 5è curs de la Facultat de Veterinària  
i Alumnes de 2n a 6è curs de la Facultat de Medicina 

 

 
 
 



BOUAB Núm. 38          Febrer del 2007 
 
 

_____________________________________________________ 
34 

 

Acord 15/2007, de 27 de febrer, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la normativa de 
trasllat d’expedient per als estudis de Graduat en Multimèdia, impartits per l’Escola Universitària d’Informàtica 
Tomàs Cerdà, que tot seguit es transcriu: 
 

Trasllat d’expedient per als estudis de Graduat en Multimèdia  
 
El Reial Decret 69/2000, de 21 de gener, pel qual es regulen els procediments de selecció per a l’ingrés en els 
centres universitaris dels estudiants que reuneixen els requisits legals necessaris per a l’accés a la universitat, 
en el seu article 20.1 permet que els estudiants puguin continuar els mateixos estudis en una altra universitat 
sempre que compleixin els requisits exigits i siguin admesos per aquesta universitat per la via de trasllat 
d’expedient.  
Aquesta possibilitat no està contemplada per a les titulacions pròpies que ofereixen les universitats, ja que és 
difícil establir una equivalència entre aquest tipus d’estudis.  
En el cas dels estudis propis de Graduat en Multimèdia que ofereix l’Escola Universitària d’Informàtica Tomàs 
Cerdà, adscrita a la UAB, s’ha constatat que existeix un alt grau de coincidència entre el pla d’estudis impartit 
en aquest centre i els plans d’estudis següents:  

 - Enginyeria Tècnica Multimèdia, impartit per l’Escola La Salle -Universitat Ramon Llull.  
 - Graduat en Multimèdia, impartit en el Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (Fundació UPC)- 

Universitat Politècnica de Catalunya.  
 
Per això, es proposa, per a la seva aprovació, la normativa que tot seguit es detalla.  

 
Article 1  
Els estudiants de la titulació d’Enginyeria Tècnica Multimèdia i Graduat en Multimèdia, podran accedir als 
estudis de Graduat en Multimèdia que imparteix l’Escola Universitària d’Informàtica Tomàs Cerdà, adscrita a la 
UAB, per la via de trasllat d’expedient.  
 
Article 2  
Per a l’acceptació del trasllat d’expedient els estudiants de l’Escola La Salle i els estudiants del Centre de la 
Imatge i la Tecnologia Multimèdia (Fundació UPC) hauran de reunir els requisits exigits a la normativa de 
trasllat d’expedient.  
 
Article 3  
Les assignatures de l’expedient acadèmic de l’estudiant en el centre d’origen no podran ser objecte d’adaptació, 
sinó de convalidació.  
 
 
Acord 16/2007, de 27 de febrer, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern i a proposta de la 
Facultat de Ciències, atorgar els premis extraordinaris per al curs acadèmic 2005-2006 següents: 
 
Ciències Ambientals 
Patrícia Cámara Mor 
Ramon Farreny Gaya 
 
Estadística 
Núria Tora Suárez 
 
Física 
Martí Mestieri Ferrer 
Neus Isern Sardo 
 
Matemàtiques 
Albert Ferreiro Castilla 
Daniel Ramos Guallar 
 
Química 
Neus Martínez Bosch 
Antoni Figueras Sorinas 
 
Acord 17/2007, de 27 de febrer, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern i a proposta de la 
Facultat de Psicologia, atorgar els premis extraordinaris per al curs acadèmic 2005-2006 següents: 
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Logopèdia 
María Ángeles Sedano Ordoñez 
 
Psicologia 
Clara López Solà 
Alba Domingo Santamaria 
Íngrid Delgado Juncadella 
Sílvia Caballol Clemente 
Estel Asens Campmany 
Carmina Castellano Tejedor 
 
Acord 18/2007, de 27 de febrer, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern i a proposta de la 
Facultat de Traducció i d’Interpretació, atorgar els premis extraordinaris per al curs acadèmic 2005-2006 
següents: 
 
Traducció i Interpretació (Anglès) 
Mireia Vargas Urpí 
M. Elena Hernández García 
Ana Crespo Bordes 
 
Traducció i Interpretació (Francès) 
María Inglés Tudela 
M. Elena Carne Masllorens 
 
Traducció i Interpretació (Alemany) 
Júlia Gisela Sorgel Muller 
Marina Bornas Montaña 
 
Estudis Internacionals i Interculturals 
Eneida Iturbe Laskurain 
Elena Díez Villagrasa 
 
Estudis d’Àsia Oriental 
Ander Permanyer Ugartemendia 
Daniel Madrid Morales 
 
Acord 19/2007, de 27 de febrer, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern i a proposta de la 
Facultat de Ciències de l’Educació, atorgar els premis extraordinaris per al curs acadèmic 2005-2006 següents: 
 
Pedagogia 
Laura Serrats Gironella 
Laura Arnau Sabates 
 
Psicopedagogia 
Inès Cruces Gonzàlez 
Montse Reixach Gifré 
 
Mestre, especialitat en Educació Física 
Mireia Domènech Abril 
Pau Ferre Mateu 
 
Mestre, especialitat en Educació Infantil 
Sandra Gonzàlez Ibarra 
Laura Gañan Fernández 
Ingrid Colom Garcia 
Maria Isabel Aldoma Martín 
 
Mestre, especialitat en Educació Musical 
Gemma Sampe Albert 
M. Rosario Montes Moreno 
 
Mestre, especialitat en Llengua Estrangera 
Christian Álvarez Luque 
Maria Mont Algamasilla 
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Mestre, especialitat en Educació Primària 
Alba Céspedes Tor 
Gloria Dorado García 
 
Mestre, especialitat en Educació Especial 
Anna Reina López 
Anna Melquizo Caballero 
 
Educació Social 
Iris Salat Alcobé 
Alba Barbé Serra 
 
Dansa per a Mestres de Primària 
Mònica Marin Duran 
Mercè Àlvarez Morera 
 
Acord 20/2007, de 27 de febrer, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern i a proposta de la 
Facultat de Ciències de la Comunicació, atorgar els premis extraordinaris per al curs acadèmic 2005-2006 
següents: 
 
Comunicació Audiovisual 
Núria Arcos Foix 
 
Documentació 
Concepció Palazón Aviño 
Iris Torregrosa Romerosa 
 
Periodisme 
Azahara Palomares Olmo 
Anna Garnatxe Masmitja 
Agustín Morales Puga 
Mireia Carrete Ortega 
Mariona Vivar Mompel 
Laura Guevara Monfort 
 
Publicitat i Relacions Públiques 
Sira Mora Ortiz 
Ana Beatriz Vall Casado 
 

I.4.1.1. Subcomissió de Grau 

 
Acord 1/2007, de 27 de febrer, pel qual s’informa favorablement la normativa de trasllat d’expedient per als 
estudis de Graduat en Multimèdia, impartits per l’Escola Universitària d’Informàtica Tomàs Cerdà, i s’eleva a la 
Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva aprovació, si escau. 
 
Acord 2/2007, de 27 de febrer, pel qual s’aprova l’acord sobre el nombre de convocatòries al qual tenen 
dret els estudiants en un curs acadèmic, que tot seguit es transcriu: 

 
Acord sobre el nombre de convocatòries al qual tenen dret  

els estudiants en un curs acadèmic  
 
INTRODUCCIÓ: 
 
L’experiència acumulada amb l’aplicació de les proves pilot d’adaptació de les titulacions a l’EEES ha posat de 
manifest que, en alguns casos, es donen disfuncions degudes al fet que la normativa acadèmica de la 
Universitat no deixa marge suficient per a emprar noves metodologies amb la flexibilitat que l’ús dels ECTS 
requereixen. 
 
Una de les disfuncions detectades guarda relació amb el fet que sovint és difícil d’encaixar l’avaluació 
continuada amb l’existència de dues convocatòries per curs acadèmic. 
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Aquest acord estableix un marc regulador del nombre de convocatòries per a les assignatures qualificades amb 
algun sistema d’avaluació continuada. El seu àmbit d’aplicació és el dels estudis de grau. A més té caràcter 
transitori, atès que haurà de ser revisada quan la UAB hagi transformat totes les titulacions. 
 
ANTECEDENTS: 
 
1.- La Comissió d’Ordenació Acadèmica va aprovar en data 1 de desembre de 2004 el sistema d’avaluació del 
rendiment acadèmic dels estudiants de titulacions estructurades d’acord amb l’EEES, segons el qual s’insta al 
professorat a establir mecanismes d’avaluació continuada, emprant la metodologia que en cada cas es cregui 
més pertinent. Així mateix es disposa que a fi i efecte de garantir el dret de l’estudiant a conèixer prèviament el 
sistema d’avaluació que s’aplica en cada assignatura, serà d’obligat compliment que a partir del curs 2005-2006 
tota la informació rellevant (criteris, ponderació, etc.) relativa a l’avaluació figuri als programes o guies docents 
de les assignatures. 
 
2.- L’aplicació de mecanismes d’avaluació continuada ha plantejat un problema addicional referent al nombre 
de convocatòries que el professorat està obligat a organitzar per curs acadèmic, en el sentit de si la matrícula 
d’una assignatura dóna dret als estudiants a gaudir de dos convocatòries per curs acadèmic per a superar-la. 
 
3.- Tenint en compte que els sistemes d’avaluació han d’adequar-se a validar que els objectius dels programes 
de formació han estat assolits, l’avaluació d’una assignatura inclourà el conjunt de proves que fixi el professorat 
per tal de garantir que l’estudiant assoleix aquests objectius, i, per tant, depenent dels continguts del sistema 
d’avaluació pot no tenir sentit que els alumnes disposin d’una segona convocatòria per a la superació dels 
objectius. 
 
4.- Atès que cap norma estableix aquest dret dels estudiants i que és competència de les universitats establir el 
sistema de verificació dels coneixements dels estudiants, cal considerar que no és obligatori mantenir dues 
convocatòries per curs acadèmic. 
 
Ara bé, ja que es tracta d’un assumpte relacionat amb el sistema d’avaluació d’un assignatura, aquest aspecte 
ha de quedar recollit en el programa o guia docent de l’assignatura, per tal de garantir, igualment, el dret de 
l’estudiant a conèixer prèviament aquest sistema d’avaluació. 
 
ACORD: 
 
1.- El professorat, en relació amb les assignatures de les quals és responsable i d’acord amb el sistema 
d’avaluació que empri, podrà proposar a la Comissió de Docència de la titulació que els estudiants disposin 
d’una única convocatòria per curs acadèmic per a la superació de l’assignatura. 
 
La comissió de docència de la titulació haurà de donar el vistiplau a la proposta atenent a la justificació de la 
mateixa i a la coherència amb el sistema d’avaluació emprat. 
 
 
2.- El professorat que empri l’avaluació continuada i que s’aculli a una sola convocatòria ha de preveure i 
explicitar en la guia docent en quins casos la qualificació pot ser el “no presentat”. Es recomana emprar algun 
criteri que permeti detectar els casos d’abandonament de l’assignatura. 
 
 
3.- Els programes i guies docents hauran de detallar el sistema d’avaluació i explicitar que hi ha convocatòria 
única. Si aquest extrem no es compleix s’entendrà que els estudiants tenen dret a dues convocatòries. 
 
 
4.- Les assignatures que compten amb diferents grups de docència hauran de compartir el mateix criteri a 
l’hora d’establir el sistema d’avaluació i el nombre de convocatòries. 
 
 
5.- El coordinador d’estudis presentarà a la Comissió d’Ordenació Acadèmica de la Facultat, per a la seva 
aprovació, les propostes que hagin estat informades favorablement. 
 
El president de la Comissió d’Ordenació Acadèmica serà el responsable de comunicar al deganat i a la gestió 
acadèmica del centre la relació d’assignatures que mantindran activades les actes d’una sola convocatòria. La 
convocatòria activada sempre serà la que es correspon amb la primera convocatòria ordinària del curs. 
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6.- A fi i efecte de no perjudicar a l’estudiant en altres aspectes del seu expedient acadèmic, en els casos en 
què el professorat hagi decidit que no és adient que els estudiants disposin d’una segona convocatòria i la 
primera no resulti superada, a les actes de la segona convocatòria constarà “no avaluable”. Aquesta 
convocatòria no comptarà en l’expedient a cap efecte, entre ells, en el càlcul de la qualificació mitjana dels 
estudis. 
 
Acord 3/2007, de 27 de febrer, pel qual s’aprova la modificació de les activitats susceptibles de 
reconeixement com a crèdits de lliure elecció per al curs acadèmic 2006-2007, que tot seguit es transcriu: 
 

Resolució de les activitats proposades per al reconeixement de crèdits de lliure elecció  
 

Nom Institució Títol de l' Activitat Adreçada Crèdits 

Facultat de Ciències de la Comunicació 
X Cicle de conferències de publicitat 

(creativitat, innovación, emprenedors) Alumnes tota UAB 2 

Secretariat de teologia a la universitat Islam i occident: diàleg de civilitzacions Alumnes tota UAB 2 

Institut Superior de Ciències Religioses 
Don Bosco 

T10 Escatologia Alumnes tota UAB 2 

Institut Superior de Ciències Religioses 
Don Bosco 

V04 Qüestions actuals de moral Alumnes tota UAB 3 

Institut Superior de Ciències Religioses 
Don Bosco 

V08 Teologia vida cristiana Alumnes tota UAB 2 

Institut Superior de Ciències Religioses 
Don Bosco 

V03 Teologia moral III Social Alumnes tota UAB 2 

Institut Superior de Ciències Religioses 
Don Bosco 

S04 Seminari de teologia sistemàtica Alumnes tota UAB 2 

Institut Superior de Ciències Religioses 
Don Bosco 

P03 Pastoral sacramental Alumnes tota UAB 2 

 
 

I.4.1.2. Subcomissió de Postgrau 

Acord 1/2007, de 20 de febrer, pel qual es deleguen competències per a la resolució d’assumptes derivats 
dels estudis de doctorat, que tot seguit es transcriu: 

Acord per a l’ordenació d’assumptes derivats dels estudis de doctorat  
 
ANTECEDENTS: 
 
· El canvi d’estructura de les comissions competents en matèria acadèmica ha suposat que s’hagi hagut de fer 
una anàlisi de la distribució d’assumptes que fins ara es tractaven a les comissions. 
 
· Segons la nova estructura, les competències en relació amb els estudis de doctorat que s’estableixen al Reial 
Decret 778/1998, de 30 d’abril, pel qual es regula el tercer cicle d’estudis universitaris, l’obtenció i expedició del 
títol de doctor i altres estudis de postgrau, i al Reial Decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els 
estudis universitaris oficials de postgrau, i les seves posteriors modificacions, corresponen a la Subcomissió de 
Postgrau, d’acord amb l’article 13.2 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del 
Consell de Govern de la UAB. 
 
· S’ha procedit a l’anàlisi de quins són els assumptes derivats que fins ara s’han tractat a la Comissió de 
Doctorat i a la seva Comissió Permanent, i de quin hauria de ser l’òrgan responsable per a la seva resolució. 
 
· S’ha considerat que la subcomissió de postgrau s'hauria d'encarregar més d'elaborar i modificar normatives 
que no tant de la resolució de casos individuals concrets. En aquest sentit, els assumptes relacionats amb 
peticions directes d’estudiants haurien de tenir el mateix tractament que si es tractés d’estudis de grau i, per 
tant, entenem que haurien de ser resolts per l’òrgan equivalent al degà o director de centre que, en el cas dels 
estudis de doctorat és el delegat del rector per a Doctorat.  
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· D’altra banda, també s’han contemplat altre tipus d’assumptes com l’accés a la UAB per trasllat d’expedient, 
que igual que en els estudis de grau haurien de ser resolts pel rector, o els derivats de la presentació, 
acceptació i lectura de les tesis doctorals que entenem que haurien de ser resolts pel delegat del rector per a 
Doctorat. 
 
 
ACORD DE LA SUBCOMISSIÓ DE POSTGRAU: 
 
1.- Delegar les competències per a la resolució d’assumptes derivats dels estudis de doctorat: 
 
 

Assumpte Anterior òrgan 
competent 

Òrgan competent per a la resolució 

Accés d’estudiants per trasllat d’expedients 
des d’altres universitats 

Comissió Permanent de la 
Comissió de Doctorat 

Rector, previ informe del delegat del rector per a 
Doctorat 

Convalidació, equiparació i adaptació 
d’assignatures dels estudis de doctorat 

Comissió Permanent de la 
Comissió de Doctorat 

Delegat del rector per a Doctorat , previ informe 
del coordinador del programa de doctorat 

Canvi de prelació d’assignatures dels estudis 
de doctorat 

Comissió Permanent de la 
Comissió de Doctorat 

Delegat del rector per a Doctorat 

Tribunals, dates de celebració i criteris 
aplicables a la suficiència investigadora 

Comissió Permanent de la 
Comissió de Doctorat 

Delegat del rector per a Doctorat i informar a la 
Subcomissió de Postgrau 

Canvi de departament per a la defensa de la 
tesi doctoral 

Comissió Permanent de la 
Comissió de Doctorat 

Delegat del rector per a Doctorat 

Elaboració de la tesi doctoral en cotutela amb 
una altra universitat estrangera  

Comissió Permanent de la 
Comissió de Doctorat 

Delegat del rector per a Doctorat 

Exempció del temps mínim, un any, per a la 
presentació de la tesi doctoral 

Delegat del rector per a 
Doctorat 

Delegat del rector per a Doctorat 

Pròrroga de límit temporal per a la 
presentació de la tesi doctoral 

Delegat del rector per a 
Doctorat 

Delegat del rector per a Doctorat 

Presentació de la tesi doctoral en un altre 
idioma dels autoritzats a la Normativa de 
Doctorat 

Comissió Permanent de la 
Comissió de Doctorat 

Delegat del rector per a Doctorat 

Presentació de la tesi doctoral com a 
compendi de publicacions 

Comissió Permanent de la 
Comissió de Doctorat 

Delegat del rector per a Doctorat 

Autorització de la defensa de la tesi doctoral  Delegat del rector per a 
Doctorat 

Delegat del rector per a Doctorat 

Nomenament del tribunal d’avaluació de la 
tesi doctoral 

Delegat del rector per a 
Doctorat 

Delegat del rector per a Doctorat 

Presentació de la tesi doctoral fora de la UAB Delegat del rector per a 
Doctorat 

Delegat del rector per a Doctorat 

Nomenament dels tribunals per a atorgar els 
premis extraordinaris de doctorat 

Comissió Permanent de la 
Comissió de Doctorat 

Delegat del rector per a Doctorat 

Autorització de la concessió de la Menció de 
doctor europeu 

Comissió Permanent de la 
Comissió de Doctorat 

Delegat del rector per a Doctorat 

Homologació del títol de doctor a titulats a 
universitats estrangeres 

Comissió de Doctorat Rector, previ informe del delegat del rector per a 
Doctorat 

Altres sol·licituds d’estudiants de doctorat Comissió Permanent de la 
Comissió de Doctorat 

Delegat del rector per a Doctorat 

 
2.- En els assumptes objecte de delegació del present acord, del delegat del rector per a Doctorat podrà 
presentar a informe previ de la Subcomissió de Postgrau els casos de dubtes d’interpretació de la normativa 
aplicable. 
 
3.- En els casos d’impugnació o presentació d’al·legacions contra resolucions del delegat del rector per a 
Doctorat en els assumptes delegats pel present acord, es requerirà informe previ a la Subcomissió de Postgrau 
per a la seva resolució. 
 
4.- La resta d’assumptes derivats dels estudis de doctorat no contemplats en aquest acord, la competència dels 
quals no estigui atribuïda a un altre òrgan, s’estén que són competència de la Subcomissió de Postgrau de la 
Comissió d’Afers Acadèmics. 

 
Acord 2/2007, de 20 de febrer, pel qual es deleguen competències per a la resolució d’assumptes derivats 
dels estudis de formació continuada, que tot seguit es transcriu: 
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Ordenació d’assumptes derivats dels estudis de formació continuada. 
 
ANTECEDENTS: 
 
· El canvi d’estructura de les comissions competents en matèria acadèmica ha suposat que s’hagi hagut de fer 
una anàlisi de la distribució d’assumptes que fins ara es tractaven a les comissions. 
 
· S’ha procedit a l’anàlisi de quins són els assumptes derivats dels estudis de formació continuada que fins ara 
s’han tractat al Consell Acadèmic de l’Escola de Postgrau i a la seva Comissió Permanent, i de quin hauria de 
ser l’òrgan responsable per a la seva resolució. 
 
· En aquest sentit, s’ha diferenciat entre l’aprovació dels títols i dels plans d’estudi de formació continuada 
(màsters, diplomatures de postgrau i cursos), la renovació i les modificacions dels mateixos, i els assumptes 
relacionats amb peticions directes d’estudiants. 
 
· El criteri que se segueix és que l’aprovació d’aquests títols i dels seus plans d’estudi haurien de ser aprovats 
pel mateix òrgan que quan es tracta de títols oficials, només per als màsters i diplomatures de postgrau, però 
sense necessitat de seguir el mateix rigor procedimental exigit per als títols oficials. Quant a la renovació 
entenem que només s’hauria de garantir el mateix procediment d’aprovació quan implica canvis en el títol o 
canvis substancials en el pla d’estudis. En el cas dels cursos, entenem que haurien de ser resolt per la delegada 
del rector per a Formació Continuada, tot informant a la Subcomissió de Postgrau. 
 
· Pel que fa als assumptes relacionats amb peticions directes d’estudiants haurien de tenir el mateix tractament 
que si es tractés d’estudis de grau i, per tant, entenem que haurien de ser resolts per l’òrgan equivalent al degà 
o director de centre, en el cas dels estudis de doctorat la delegada del rector per a Formació Continuada.  
 
ACORD DE LA SUBCOMISSIÓ DE POSTGRAU: 
 
1.- Donar el vistiplau a la distribució de competències en matèria d’aprovació de títols i plans d’estudis de 
màsters propis i diplomatures de postgrau: 
 
Assumpte Anterior òrgan competent  Òrgan competent per a la resolució 
Aprovació de títols corresponents a 
màsters propis 

Consell de Govern, prèvia aprovació 
del Consell Acadèmic de l’Escola de 
Posgrau 

Consell de Govern, previ informe de la Comissió 
d’Afers Acadèmics i de la Subcomissió de 
Postgrau 

Aprovació de títols corresponents a 
diplomatures de postgrau 

Consell de Govern, prèvia aprovació 
del Consell Acadèmic de l’Escola de 
Posgrau 

Consell de Govern, , previ informe de la Comissió 
d’Afers Acadèmics i de la Subcomissió de 
Postgrau 

Aprovació de plans d’estudi 
corresponents a màsters propis 

Consell Acadèmic de l’Escola de 
Postgrau 

Subcomissió de Postgrau, ratificat per la 
Comissió d’Afers Acadèmics 

Aprovació de plans d’estudi 
corresponents a diplomatures de 
postgrau 

Consell Acadèmic de l’Escola de 
Postgrau 

Subcomissió de Postgrau, ratificat per la 
Comissió d’Afers Acadèmics 

 
2.- Delegar les competències per a la resolució d’assumptes derivats dels estudis de formació continuada: 
 
Assumpte Anterior òrgan competent  Òrgan competent per a la resolució 
Renovació de màster propis Consell Acadèmic de l’Escola de 

Postgrau i la seva Comissió 
Permanent 

- Delegada del rector per a Formació Continuada, 
i informar a la Subcomissió de Postgrau 
- Quan comporti modificacions en el títol o canvis 
substancials en el pla d’estudis, se seguirà el 
mateix procediment que per a l’aprovació. 

Renovació de diplomatures de 
postgrau 

Consell Acadèmic de l’Escola de 
Postgrau i la seva Comissió 
Permanent 

- Delegada del rector per a Formació Continuada, 
i informar a la Subcomissió de Postgrau 
- Quan comporti modificacions en el títol o canvis 
substancials en el pla d’estudis, se seguirà el 
mateix procediment que per a l’aprovació. 

Aprovació de cursos de formació 
continuada 

Consell Acadèmic de l’Escola de 
Postgrau i la seva Comissió 
Permanent 

Delegada de rector per a Formació Continuada, i 
informar a la Subcomissió de Postgrau 

Renovació de cursos de formació 
continuada 

Consell Acadèmic de l’Escola de 
Postgrau i la seva Comissió 
Permanent 

Delegada de rector per a Formació Continuada, i 
informar a la Subcomissió de Postgrau 
 
 

Pròrrogues per a la presentació de 
treballs de recerca 

Consell Acadèmic de l’Escola de 
Postgrau i la seva Comissió 
Permanent 

Delegada de rector per a Formació Continuada 
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Inclusió de pràctiques externes en 
els programes 

Consell Acadèmic de l’Escola de 
Postgrau i la seva Comissió 
Permanent 

Delegada de rector per a Formació Continuada 

Autoritzacions per a la matrícula en 
mòduls (part d’un màster o DP) 

Consell Acadèmic de l’Escola de 
Postgrau i la seva Comissió 
Permanent 

Delegada de rector per a Formació Continuada 

Canvis en els preus de matrícula  Consell Acadèmic de l’Escola de 
Postgrau i la seva Comissió 
Permanent 

Delegada de rector per a Formació Continuada 

Altres sol·licituds d’estudiants de 
formació continuada 

Consell Acadèmic de l’Escola de 
Postgrau i la seva Comissió 
Permanent 

Delegada del rector per a Formació Continuada 

 
 
3.- En els assumptes objecte de delegació del present acord, la delegada del rector per a Formació Continuada 
podrà presentar a informe previ de la Subcomissió de Postgrau els casos de dubtes d’interpretació de la 
normativa aplicable. 
 
4.- En els casos d’impugnació o presentació d’al·legacions contra resolucions de la delegada del rector per a 
Formació Continuada en els assumptes delegats pel present acord, es requerirà informe previ a la Subcomissió 
de Postgrau per a la seva resolució. 
 
5.- La resta d’assumptes derivats dels estudis de formació continuada no contemplats en aquest acord, la 
competència dels quals no estigui atribuïda a un altre òrgan, s’estén que són competència de la Subcomissió de 
Postgrau de la Comissió d’Afers Acadèmics. 

Acord 3/2007, de 20 de febrer, pel qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per a fomentar la 
internacionalització dels tribunals de tesis doctorals per a l’any 2007, que tot seguit es transcriu: 

Convocatòria d'ajuts per fomentar la internacionalització dels tribunals de tesis doctorals. Any 2007 

 [L'import destinat a aquesta convocatòria és de 20.000 €] 

L’objectiu d’aquesta convocatòria és fomentar la defensa de tesis doctorals a la nostra universitat amb 
presència de membres d’universitats estrangeres, fent especial èmfasi en les tesis doctorals en format 
de Menció de Doctor Europeu i en l’Espai Europeu d’Educació Superior. A tal efecte, es concediran 
subvencions, de fins a 500 € per tesi, per cobrir totalment o parcialment les despeses de viatge 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 2007. 

 
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 2007. Les sol·licituds es presentaran a l’Escola de 
Postgrau (Doctorat).  
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Resolució  
La Subcomissió de Postgrau prioritzarà les sol·licituds d’acord amb el següent ordre: 

1.- Tesis doctorals amb format Menció Dr. Europeu 
2.- Tesis doctorals en cotutela entre la UAB i una universitat estrangera 
3.- Altres casos (es resoldran conjuntament al gener de 2008) 

 
La Subcomissió de Postgrau resoldrà la convocatòria segons el següent quadre: 

 
Resolució Període de defensa 
Juliol 2007 1-1-07 a 30-6-07 
Gener 2008 1-7-07 a 31-12-07 

Acord 4/2007, de 20 de febrer, pel qual s'accepta incloure en el pla docent d'uns professors la docència del 
Màster de Formació del Professorat de Secundària. 

Acord 5/2007, de 20 de febrer, pel qual s’informa favorablement la proposta de modificació del calendari 
academicoadministratiu 2006-2007 per a incloure els períodes de preinscripció dels Màsters 2007-2008, i 
s’eleva a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva aprovació, si escau, per delegació del Consell de Govern. 
 

I.4.1.3. Subcomissió Permanent 

 
Acord 1/2007, de 20 de febrer, pel qual s’informa favorablement el procediment per al nomenament de 
ponents de plans d’estudis, i s’eleva a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva aprovació. 
 
 
I.4.2. Comissió de Personal Acadèmic 
 
Acord 6/2007, de 12 de febrer, pel qual s’aprova la proposta de dotacions de places de professorat agregat 
amb clàusula de garantia, que tot seguit es transcriu: 
 
 

Dotacions de places d’agregat per a professorat amb clàusula de garantia  
 
Àrea de Coneixement Departament  

 
Geometria i Topologia Matemàtiques 

Bioquímica i Biologia Molecular Bioquímica i Biologia Molecular 

Fisiologia Vegetal Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia 

Botànica Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia 

Microbiologia Genètica i Microbiologia 

Organització d’Empreses Economia de l’Empresa 

Didàctica de les Ciències Experimentals Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals 

Sanitat Animal Sanitat i Anatomia Animals 

Electrònica Enginyeria Electrònica 

Psicologia Bàsica Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació 

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

Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions 

 
 
Acord 7/2007, de 12 de febrer, pel qual s’aprova la convocatòria de concursos de professorat agregat, que 
tot seguit es transcriu: 
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Convocatòria de concursos de Professorat Agregat 
 
Referència del concurs: AL/07/103 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat 
Àrea de coneixement: Geometria i Topologia 
Departament: Matemàtiques 
Perfil: Geometria i Topologia 
 
Comissió: Membres a proposta del departament 
 
CARLES BROTO BLANCO CU Universitat Autònoma de Barcelona 
AGUSTÍ REVENTÓS TARRIDA CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del centre 
 
JOAN GIRBAU BADÓ CU Universitat Autònoma de Barcelona 
JOAN PORTI PIQUÉ TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Referència del concurs: AL/07/90 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat 
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular 
Departament: Bioquímica i Biologia Molecular 
Perfil: Enzimologia 
 
Comissió: Membres a proposta del departament 
 
JOSEP ANTONI BIOSCA VAQUÉ TU Universitat Autònoma de Barcelona 
XAVIER PARÉS CASASAMPERA CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del centre 
 
MARIA VICTÒRIA NOGUÉS BARA CU Universitat Autònoma de Barcelona 
JAUME FARRÉS VICÉN TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Referència del concurs: AL/07/91 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat 
Àrea de coneixement: Fisiologia Vegetal 
Departament: Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia 
Perfil: Fisiologia Vegetal 
 
Comissió: Membres a proposta del departament 
 
JOAN BARCELÓ COLL CU Universitat Autònoma de Barcelona 
XAVIER PALAZÓN BARANDELA CU Universitat de Barcelona 
 
 Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del centre 
 
CHARLOTTE POSCHENRIEDER WIENS CU Universitat Autònoma de Barcelona 
BENET GUNSÉ FORCADELL TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Referència del concurs: AL/07/101 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat 
Àrea de coneixement: Botànica 
Departament: Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia 
Perfil: Botànica. Anàlisi i Cartografia de la Vegetació 
 
Comissió: Membres a proposta del departament 
 
RAMON PÉREZ OBIOL TU Universitat Autònoma de Barcelona 
MONTSERRAT BRUGUÉS DOMÈNECH TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del centre 
 
JORDINA BELMONTE SOLER TU Universitat Autònoma de Barcelona  
ROSA M. CROS MATAS TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Referència del concurs: AL/07/92 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat 
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Àrea de coneixement: Microbiologia 
Departament: Genètica i Microbiologia 
Perfil: Microbiologia Ambiental 
 
Comissió: Membres a proposta del departament 
 
JORDI MAS GORDI TU Universitat Autònoma de Barcelona  
NÚRIA GAJU RICART TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del centre 
 
EMILI MONTESINOS SEGUÍ CU Universitat de Girona 
ISABEL ESTEVE MARTÍNEZ CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Referència del concurs: AL/07/102 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat 
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses 
Departament: Economia de l'Empresa 
Perfil: Direcció de Producció i Operacions 
 
Comissió: Membres a proposta del departament 
 
EMILI GRIFELL TATJÉ CU Universitat Autònoma de Barcelona  
MIGUEL ANGEL GARCIA CESTONA TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del centre 
 
DIEGO PRIOR JIMÉNEZ CU Universitat Autònoma de Barcelona  
ALEX RIALP CRIADO TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Referència del concurs: AL/07/93 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat 
Àrea de coneixement: Didàctica de les Ciències Experimentals 
Departament: Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals 
Perfil: Didàctica de les Ciències. Mestre d'Educació Primària 
 
Comissió: Membres a proposta del departament 
 
MERCÈ IZQUIERDO AYMERICH CU Universitat Autònoma de Barcelona 
NEUS SANMARTI PUIG CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del centre 
 
ROSA MARIA PUJOL VILALLONGA TU Universitat Autònoma de Barcelona  
MARIA ESPINET BLANCH TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Referència del concurs: AL/07/95 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat 
Àrea de coneixement: Filologia Catalana 
Departament: Filologia Catalana 
Perfil: Llengua catalana: estàndard oral i escrit 
 
Comissió: Membres a proposta del departament 
 
ANNA BARTRA KAUFMANN TU Universitat Autònoma de Barcelona  
GEMMA RIGAU OLIVER CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del centre 
ANNA M. TORRENT BADIA TU Universitat Autònoma de Barcelona  
MARGALIDA BASSOLS PUIG TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Referència del concurs: AL/07/96 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat 
Àrea de coneixement: Sanitat Animal 
Departament: Sanitat i Anatomia Animals 
Perfil: Microbiologia 
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Comissió: Membres a proposta del departament 
 
LOURDES ABARCA SALAT TU Universitat Autònoma de Barcelona  
ROSA M. BRAGULAT ARARÀ TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del centre 
 
F. JAVIER CABAÑES SÁENZ TU Universitat Autònoma de Barcelona  
GEMMA CASTELLÀ GÓMEZ TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Referència del concurs: AL/07/97 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat 
Àrea de coneixement: Electrònica 
Departament: Enginyeria Electrònica 
Perfil: Circuits integrats analògics 
 
Comissió: Membres a proposta del departament 
 
JAUME ESTEVE TINTÓ PI CSIC 
JOAN BAUSELLS ROIGÉ PI CSIC 
 
 Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del centre 
 
NÚRIA BARNIOL BEUMALA CU Universitat Autònoma de Barcelona 
GABRIEL ABADAL BERINI TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Referència del concurs: AL/07/98 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat 
Àrea de coneixement: Psicologia Bàsica 
Departament: Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació 
Perfil: Motivació i emoció. 

 
 
Comissió: Membres a proposta del departament 
 
FRANCISCO VILLAMARIN CID TU Universitat Autònoma de Barcelona 
ADRIANA GARAU FLORIT TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del centre 
 
JOAQUIM T. LIMONERO GARCIA TU Universitat Autònoma de Barcelona 
TOMÁS BLASCO BLASCO TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Referència del concurs: AL/07/99 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat 
Àrea de coneixement: Psicologia Evolutiva i de l'Educació 
Departament: Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació 
Perfil: Psicologia de l'Educació 
 
Comissió: Membres a proposta del departament 
 
CONCEPCIÓ GOTZENS BUSQUETS CU Universitat Autònoma de Barcelona 
MARIA ROSA SOLÉ PLANAS CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del centre 
 
CÀNDID GENOVARD ROSSELLÓ CU Universitat Autònoma de Barcelona 
NÚRIA SILVESTRE BENACH CU Universitat Autònoma de Barcelona 

 
Referència del concurs: AL/07/100 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat 
Àrea de coneixement: Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial 
Departament: Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions 
Perfil: Xarxes de Computadors 
 
Comissió: Membres a proposta del departament 
 
JOSEP RIFA COMA CU Universitat Autònoma de Barcelona 
JAUME PUJOL CAPDEVILA CEU Universitat Autònoma de Barcelona 
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 Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del centre 
 
JOAN BORRELL VIADER TU Universitat Autònoma de Barcelona 
JOAN SERRA SAGRISTA TU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
 
 
I.5. Resolucions del Rectorat 
 
Resolució del rector, d’1 de febrer de 2007,  pel qual es crea l’Àrea de Logística i d’Administració, amb 
dependència de la Direcció d’Arquitectura i de Logística.  
 
Resolució del rector, de 7 de febrer de 2007,  pel qual es suprimeix l’Àrea d’Acció Social i de Relacions 
Laborals de l’estructura de gestió.  
 
Resolució del rector, de 21 de febrer de 2007,  pel qual es crea l’Administració de Personal Acadèmic i de 
Personal Investigador en Formació, amb dependència de la Vicegerència de Recursos Humans.  
 
 
I.6. Resolucions de la Gerència 
 
Resolució del gerent, d’1 de febrer de 2007, pel qual s’aprova l’organització de la Gerència en els àmbits 
següents sota la dependència directa del gerent: 

• Vicegerència d’Economia 
• Vicegerència de d’Ordenació Acadèmica 
• Vicegerència de Recursos Humans 
• Vicegerència de Recerca 
• Direcció d’Organització 
• Direcció de Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
• Direcció d’Arquitectura i de Logística 
• Gabinet del Rectorat 

 
Resolució del gerent, d’1 de febrer de 2007, pel qual s’aprova la transformació de l’actual Àrea 
d’Arquitectura i d’Urbanisme en dues unitats, anomenades Unitat d’Arquitectura i d’Urbanisme i Unitat 
d’Infraestructures i de Manteniment, amb dependència de la Direcció d’Arquitectura i de Logística. 
 
Resolució del gerent, d’1 de febrer 2007, pel qual s’aprova la transformació dels actuals Centre de les Arts i 
Punt de Serveis als i les Estudiants en la Unitat d’Estudiants i de Cultura, amb dependència del Gabinet del 
Rectorat. 
 
Resolució del gerent, d’1 de febrer de 2007, pel qual s’aprova la transformació de l’actual unitat de 
Comptabilitat Analítica, dependent de l’Àrea d’Economia i Finances, en l’Oficina d’Anàlisis Econòmiques i 
segregar-la de l’Àrea. A partir d’ara dependrà de la Vicegerència d’Economia. 
 
Resolució del gerent, d’1 de febrer de 2007, pel qual s’aprova la transformació de l’Oficina de Relacions 
Internacionals en l’Àrea de Relacions Internacionals. 
 
Resolució del gerent, d’1 de febrer de 2007, pel qual s’aprova el canvi de nom de l’Oficina de Planificació i 
de Qualitat, que passa a denominar-se Oficina de Programació i de Qualitat. 
 
 
II. Nomenaments i cessaments 
 
II.1. Facultats i Escoles universitàries 
 
Nomenaments 
Resolució del rector, de 5 de febrer de 2007, per la qual es nomena el senyor Francesc Serra 
Massansalvador vicedegà de Relacions Institucionals de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia. 
 
Resolució del rector, de 12 de febrer de 2007, per la qual es nomena el senyor David Jiménez Jiménez 
secretari de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria. 
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Resolució del rector, de 12 de febrer de 2007, per la qual es nomena el senyor Josep Maria Basart Muñoz 
sotsdirector d’Ordenació Acadèmica de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria. 
 
Resolució del rector, de 12 de febrer de 2007, per la qual es nomena el senyor Enric Martí Gòdia 
sotsdirector de Projecció Exterior de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria. 
 
Cessaments 
Resolució del rector, de 5 de febrer de 2007, per la qual la senyora Nilda Nora Sáinz Gsell cessa com a 
vicedegana de Relacions Institucionals de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia. 
 
Resolució del rector, de 12 de febrer de 2007, per la qual la senyora M. Mercè Villanueva Gay cessa com a 
secretària de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria. 
 
Resolució del rector, de 12 de febrer de 2007, per la qual el senyor Ramon Vilanova Arbós cessa com a 
sotsdirector d’Ordenació Acadèmica de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria. 
 
 
II.2. Departaments 
 
Nomenaments 
Resolució del rector, d’1 de febrer de 2007, per la qual es nomena el senyor Juan José García García 
coordinador d’infraestructures del Departament d’Enginyeria Electrònica. 
 
Resolució del rector, de 2 de febrer de 2007, per la qual es nomena el senyor Gabriel Abadal Berini 
secretari del Departament d’Enginyeria Electrònica. 
 
Resolució del rector, de 5 de febrer de 2007, per la qual es nomena la senyora Francesa Canalias Reverter 
coordinadora de la Unitat de Bioquímica de Medicina del Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular. 
 
Resolució del rector, de 12 de febrer de 2007, per la qual es nomena el senyor Albert Virgili Moya 
coordinador de la Unitat de Química Orgànica del Departament de Química. 
 
Resolució del rector, de 27 de febrer de 2007, per la qual es nomena el senyor Marc Porti Pujal 
coordinador del Postgrau d’Enginyeria Electrònica del Departament d’Enginyeria Electrònica. 
 
 
Cessaments 
Resolució del rector, d’1 de febrer de 2007, per la qual la senyora María Aránzazu Uranga del Monte cessa 
com a coordinadora d’infraestructures del Departament d’Enginyeria Electrònica. 
 
Resolució del rector, de 2 de febrer de 2007, per la qual la senyora Rosana Rodríguez Martínez cessa com 
a secretària del Departament d’Enginyeria Electrònica. 
 
Resolució del rector, de 5 de febrer de 2007, per la qual el senyor Fernando Marcelino Picatoste Ramón 
cessa com a coordinador d’Unitat de Bioquímica (Medicina) del Departament de Bioquímica i de Biologia 
Molecular. 
 
Resolució del rector, de 12 de febrer de 2007, per la qual el senyor José Luís Bourdelande Fernández cessa 
com a coordinador de la Unitat de Química Orgànica del Departament de Química. 
 
Resolució del rector, de 27 de febrer de 2007, per la qual el senyor David Jiménez Jiménez cessa com a 
coordinador del Postgrau d’Enginyeria Electrònica del Departament d’Enginyeria Electrònica. 
 
 
II.3. Institucionals 
 
Nomenaments 
Resolució del rector, de 5 de febrer de 2007, per la qual es nomena el senyor Miquel Vilardell Tarrés patró 
del Patronat de la Fundació Avedis Donabedian. 
 
Resolució del rector, de 5 de febrer de 2007, per la qual es nomena el senyor Manuel Álvarez Gómez 
adjunt a la vicerectora de Relacions Internacionals per al seguiment dels acords interns de planificació. 
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III. Convenis 
 
III.1. Marcs de col·laboració 
 
Conveni de 7 de juny de 2006 entre la UAB i la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Familiar (SEMF) de 
l’Equador, per col·laborar en els aspectes acadèmics i investigadors relacionats amb el camp científic. 
 
Conveni de 10 de novembre de 2006 entre la UAB i l’Associació Contra l'Anorèxia  i la Bulímia de Barcelona, 
per dur a terme tasques de docència, recerca i de col·laboració professional.  
 
Conveni de 15 de gener de 2007 entre la UAB i T-Systems, per a la realització d’un programa de 
desenvolupament directiu.    
 
Conveni d’1 de febrer de 2007 entre la UAB i la Universidad del Pacífico de  Santiago de Chile (UPA), Xile, 
per establir el marc de col·laboració en els aspectes acadèmics, professionals i d'investigació en matèria 
institucional, acadèmica, d'investigació i econòmica. 
 
Conveni de 5 de febrer de 2007 entre la UAB i l’Agència de Salut Pública de Barcelona, per establir el marc 
de col·laboració, així com les condicions en la que aquesta es realitzarà. 
 
 
III.2. Específics 
 
Conveni de 28 de març de 2006 entre la UAB i l’Asociación de Veterinarios Españoles Especialistas en 
Pequeños Animales (AVEPA), per a l’organització del primer congrés de la Conferència Veterinària del Sud 
d'Europa o South European Veterinary Conference (SEVC). 
 
Addenda de 15 de juny de 2006 per prorrogar el conveni de col·laboració signat en data 23 d’octubre de 
2002 entre la UAB i el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, que permet l'ús de les aules i 
altres espais similars per fer les proves d'ingrés en les diferents categories del cos de bombers. 
 
Conveni d’1 de setembre de 2006 entre la UAB i la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (FaSPyN-UANL) de Mèxic, per a la realització del Programa de doctorat en Ciències 
dels Aliments (PDCA) a la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la UANL. 
 
Conveni d’1 d’octubre de 2006 entre la UAB, la Universitat de Lleida (UdL) i la Universidad de Zaragoza 
(UNIZAR), per a la impartició del Màster Interuniversitari en Sanitat i Producció Porcina. 
 
Conveni de 16 d’octubre de 2006 entre la UAB i la Fundació Univeristària del Bages, per a l’organització 
d'activitats de docència d'anatomia del Postgrau de Fisioteràpia Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica, durant el 
curs acadèmic 2006/2007. 
 
Contracte de 24 d’octubre de 2006 entre la UAB i la Fundación Instituto de Formación y Estudios Sociales 
(IFES), per a la impartició dels mòduls: Sistemas de formación reglada y no reglada; La orientació para el 
empleo en el sistema educativo a través del Grup CIFO del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB. 
 
Conveni de 30 d’octubre de 2006 entre la UAB i A&T Soluciones Médicas, S.L., per a la realització d'un curs 
de pràctica anatòmica de l'implant de genoll. 
 
Conveni de 16 de novembre de 2006 entre la UAB i el Consell Comarcal del Vallès Occidental, per a la 
realització del curs d'especialització Curs d'iniciació a la traducció i interpretació per a serveis públics. 
 
Conveni de 16 de novembre de 2006 entre la UAB, l’Organisme Autònom Flor de Maig de la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, per desenvolupar investigacions amb metodologies 
participatives dins de la diplomatura de postgrau sobre metodologies participatives per al desenvolupament 
local i comunitari sota la denominació: Pla estratègic de barri participatiu, del barri de Montflorit de Cerdanyola 
del Vallès. 
 
Conveni de 17 de novembre de 2006 entre la UAB, Banco de Santander Central Hispano, S.A., Portal 
Univèrsia, S.A. i Acer Computer Iberica, S.A.U, per a l’adquisió de ordinadors per la comunitat universitària a 
través de diferents campanyes sota la denominació Atenea III. 
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Conveni de 20 de novembre de 2006 entre la UAB i DAMM S.A., per a la realització de diverses accions 
formatives en el camp de la ciència dels aliments a trvés del Departament CERPTA de la UAB. 
 
Conveni de 21 de novembre de 2006 entre la UAB i la Universidad de Guadalajara (UdG) de Mèxic, pel 
desenvolupament del Doctorat en Educació i Societat al Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de 
la UdG. 
 
Conveni de 21 de novembre de 2006 entre la UAB i el Consorci per a la Promoció dels Estudis Universitaris 
de la Sardenya Central, de Nuoro, Sardenya (Itàlia),  per a l’organització conjunta del Màster de Traducció i 
Comunicació en Llengua Sarda, edició 2006-2007. 
 
Conveni de 28 de novembre de 2006 entre la UAB, Mendel University of Agriculture and Forestry Brno 
(Txèquia), Wageningen University (Holanda), FESIA, Federation of University Colleges of Agriculture (França), 
per a la creació del Consorci EURAMA (European Animal Management) per al desenvolupament dels estudis en 
aquest àmbit i realització del Master of Sciences EURAMA. 
 
Conveni de 18 de desembre de 2006 entre la UAB i l’Institut de Física d'Altes Energies (IFAE), per a 
lo’ocupació, per part de l'IFAE, d'un pavelló a la Facultat de Ciències. 
 
Conveni d’1 de gener de 2007 entre la UAB i la Fundación Vodafone España, per a regular la col·laboració en 
relació a la Convering Technologies Initiative i el Convering Technologies Forum 2007: Health and Society. 
 
Contracte de 3 de gener de 2007 entre la UAB i l’Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona, per a la 
consultoria i assistència per a la realització d'un informe valoratiu de la tercera edició "Campus Ítaca" organitzat 
per la UAB durant els mesos de juny i juliol de 2006. 
 
Conveni de 8 de gener de 2007 entre la UAB i la Fundació Privada per a l'Escola Superior de Música de 
Catalunya (FPESMC), per a la col·laboració entre el Departament d'Art de la UAB i l'Escola Superior de Música 
de Catalunya per dur a terme la docència de l'assignatura Història de la Música del segle XX per al curs 
acadèmic 2006/2007. 
 
Conveni de 7 de febrer de 2007 entre la UAB i la Fundació Sanitària d'Igualada, per a la realització de la 
pràctica hospitalària d'alumnes de la Facultat de Medicina a la Fundació. 
 
Conveni de 23 de gener de 2007 entre la UAB i l’Institut Català de Nanotecnologia (ICN), per a l’ocupació 
d'un pavelló a la Facultat de Ciències. 
 
 
IV. Convocatòries i resolucions de places 
 
IV.1. Personal docent i investigador 
 
Resolucions  
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 18 de gener de 2007, per la qual es nomenen el 
senyor José Manuel Pérez Tornero, de l’àrea de coneixement de periodisme adscrita al Departament de 
Periodisme i Ciències de la Comunicació; la senyora Juana Velázquez García-Talavera, de l’àrea de coneixement 
de Periodisme i Ciències de la Comunicació; i la senyora Maria José Vega Ramos, de l’àrea de coneixement de 
Teoria de la Literatura i  Literatura Comparada adscrita al Departament de Filologia Espanyola, Catedràtics 
d’Universitat (BOE núm. 30 , de 3 de febrer de 2007). 
 
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 2 de febrer de 2007, per la qual es nomena a la 
senyora Lourdes Aguilar Cuevas, de l’àrea de coneixement de Llengua Espanyola adscrita al Departament de 
Filologia Espanyola, Professora Titular d’Universitat (BOE núm. 46 , de 22 de febrer de 2007). 
 
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 5 de febrer de 2007, per la qual es nomena al 
senyor Lorenzo Sáez Goñalons, de l’àrea de coneixement de Botànica adscrita al Departament de 
Matemàtiques, Professor Titular d’Universitat (BOE núm. 46 , de 22 de febrer de 2007). 
 
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 5 de febrer de 2007, per la qual es nomena al 
senyor Joan Porti Piqué, de l’àrea de coneixement de Geometria i Topologia adscrita al Departament de Biologia 
Animal, Biologia Vegetal i Ecologia, Catedràtic d’Universitat (BOE núm. 46 , de 22 de febrer de 2007). 
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Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 2 de febrer de 2007, per la qual es nomena al 
senyor Francisco Mañosas Capellades, de l’àrea de coneixement de Matemàtica Aplicada adscrita al 
Departament de Matemàtiques, Catedràtic d’Universitat (BOE núm. 47 , de 23 de febrer de 2007). 
 
 
IV.2. Personal d’administració i serveis 
 
Convocatòries 
Resolució del Rector, de 16 de gener de 2007, per la qual es convoca una plaça per a accedir a l’escala 
tècnica superior de suport a la recerca (grup A), pel sistema de concurs, amb destinació al Servei de 
Microscòpia de l’Administració de Centre de Ciències i de Biociències (DOGC núm. 4813, de 2 de febrer de 
2007). 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 5 de febrer de 2007, per la 
qual s’anuncia una concurrència per a cobrir les places d’Auxiliar Administratiu/va (nivell 16) que es detallen a 
continuació:  
 

 
Resolució del Rector, de 8 de febrer de 2007, per la qual s’anuncia un concurs per a cobrir una plaça de 
Gestió de l’escala B, amb destinació a l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans (DOGC núm. 4827, de 
22 de febrer de 2007). 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 13 de febrer de 2007, per 
la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir dues places d’Administratiu/va (nivell 18), amb 
destinació a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Dret.  
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 13 de febrer de 2007, per 
la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de Tècnic/a Superior de Suport a la Recerca, 
amb destinació al Laboratori d’Informació Geogràfica i de Teledetecció (LIGIT).  
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 13 de febrer de 2007, per 
la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’Administratiu/va d’Afers Acadèmics, amb 
destinació a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 13 de febrer de 2007, per 
la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’Administratiu/va de Compres, amb 
destinació a l’Oficina de Promoció Econòmica i de Compres. 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 13 de febrer de 2007, per 
la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de Secretari/a de Direcció, amb destinació a 
l’Àrea d’Economia i Finances. 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 13 de febrer de 2007, per 
la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de Secretari/a de Direcció, amb destinació al 
Deganat de la Facultat de Ciències. 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 19 de febrer de 2007, per 
la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’Administratiu/va de Programació Docent 
(nivell 22), amb destinació a la Gestió Acadèmica de Facultat de Biociències. 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 19 de febrer de 2007, per 
la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’Administratiu/va d’Afers Acadèmics (nivell 
22), amb destinació a la Gestió Acadèmica de Facultat de Biociències. 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 19 de febrer de 2007, per 
la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de Gestor/a Acadèmic/a, amb destinació a la 
Gestió Acadèmica de Facultat de Biociències. 

Plaça Destinació 
A Àrea d’Investigació i Desenvolupament – Unitat de Gestió de Dades 
B Facultat de Ciències de la Comunicació – Gestió Acadèmica 
C Escola de Postgrau 
D Biblioteca d’Humanitats  
E Servei de Biblioteques 
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Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 20 de febrer de 2007, per 
la qual s’anuncia una concurrència per a cobrir les places d’Auxiliar Administratiu/va (nivell bàsic) que es 
detallen a continuació:  
 

 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 20 de febrer de 2007, per 
la qual s’anuncia una concurrència per a cobrir una plaça d’Administratiu/va, amb destinació a l’Àrea de Serveis 
Logístics i d’Administració.  
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 21 de febrer de 2007, per 
la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de Secretari/a de Direcció, amb destinació al 
Vicerectorat de Relacions Exteriors i de Cooperació.  
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 22 de febrer de 2007, per 
la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de Tècnic/a Especialista, amb destinació al 
Servei de Granges i Camps Experimentals de l’’Administració de Centre de la Facultat de Veterinària.  
 
Resolució del Gerent, de 22 de febrer de 2007, per la qual s’anuncia una convocatòria publica per a cobrir, 
pel sistema de lliure designació, una plaça d’Administrador/a de Personal Acadèmic i de Personal Investigador 
en Formació, amb destinació a la Vicegerència de Recursos Humans. 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 26 de febrer de 2007, per 
la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de Gestor/a Acadèmic/a, amb destinació a la 
Gestió Acadèmica i Suport Logístic de la Facultat de Traducció i d’Interpretació. 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 26 de febrer de 2007, per 
la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de Gestor/a Acadèmic/a, amb destinació a la 
Gestió Acadèmica i Suport Logístic de la Facultat de Traducció i d’Interpretació. 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 26 de febrer de 2007, per 
la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’Administratiu/va, amb destinació a la Unitat 
de Consums, Telefonia i Manteniment de l’Àrea de Serveis Logístics i d’Administració.  
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 26 de febrer de 2007, per 
la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’Administratiu/va de Departament, amb 
destinació al Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal.  
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 26 de febrer de 2007, per 
la qual s’anuncia una concurrència per a cobrir les places d’Administratiu/va (nivell 18) que es detallen a 
continuació:  
 

 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 26 de febrer de 2007, per 
la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’Administratiu/va, amb destinació a 
Comptabilitat Pressupostària de l’Àrea d’Economia i Finances. 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 26 de febrer de 2007, per 
la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’Auxiliar de Serveis, amb destinació a 
l’Administració de Centre de Lletres i de Psicologia.  
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 26 de febrer de 2007, per 
la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’Administratiu/va, amb destinació a 
Comptabilitat Pressupostària de l’Àrea d’Economia i Finances. 

Plaça Destinació 
A Àrea d’Investigació i Desenvolupament – Unitat de Gestió de Recursos 
B Àrea d’Investigació i Desenvolupament – Unitat de Gestió de Recursos 
C Facultat de Biociències – Gestió Acadèmica 

Plaça Destinació 
A Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 
B Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 
C Gestió Acadèmica de la Facultat de Veterinària 
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Resolucions 
Resolució del Rector, d’1 de febrer de 2007,  per la qual s’atorga a la senyora Anna Bosch Benabarre, la 
plaça de Gestora Acadèmica, amb destinació a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències de la Comunicació 
(DOGC núm. 4822,, de 15 de febrer de 2007). 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, d’1 de febrer de 2007, per la 
qual s’atorga a la senyora Leonor Sesén Herrera la plaça d’Administrativa de Programació Docent, amb 
destinació a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Veterinària. 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 2 de febrer de 2007, per la 
qual s’atorga a la senyora Cruz Calderón Lamas la plaça d’Administrativa, amb destinació a la Unitat de 
Formació de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans. 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 5 de febrer de 2007, per la 
qual es declara desert el concurs públic per a cobrir una la plaça de Tècnic/a Especialista, amb destinació al 
Servei de Granges i Camps Experimentals de l’Administració de Centra la Facultat de Veterinària. 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 5 de febrer de 2007, per la 
qual s’atorga a la senyora Montserrat Albertos Montoya la plaça d’Administrativa (novell 21I), amb destinació a 
l’Oficina de Planificació i de Qualitat.  
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 6 de febrer de 2007, per la 
qual s’atorga al senyor Òscar Santasusagna Allué la plaça d’Administratiu de Departament, amb destinació al 
Departament de Ciència Política i de Dret Públic. 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 6 de febrer de 2007, per la 
qual s’atorga a la senyora Amparo Ribalta Picó la plaça d’Administrativa de Programació docent, amb destinació 
a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 6 de febrer de 2007, per la 
qual s’atorga a la senyora Mercedes Cantero Lirola la plaça d’Administrativa de Departament, amb destinació al 
Departament de Bioquímica i Biologia Molecular. 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 7 de febrer de 2007, per la 
qual es declara desert el concurs intern per a cobrir la plaça d’Auxiliar de Serveis, amb destinació a 
l’Administració de Ciències i Biociències. 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 7 de febrer de 2007, per la 
qual es declara deserta la convocatòria interna per a cobrir la plaça de Cap de la Unitat de Planificació i 
Organització d’Auxiliar de Serveis, amb destinació a l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans. 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 7 de febrer de 2007, per la 
qual s’atorga al senyor Francisco Quesada Martos la plaça de Cap de Relacions Laborals, amb destinació a l’Àrea 
de Desenvolupament de Recursos Humans. 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 8 de febrer de 2007, per la 
qual s’atorga a la senyora Teresa Amador Teruel la plaça de Tècnica Especialista de Laboratori, amb destinació 
a la titulació de Biotecnologia de l’Administració de Centre de Ciències i de Biociències.  
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 14 de febrer de 2007, per 
la qual s’atorga a la senyora Sílvia París Ojeda la plaça de Cap de la Unitat d’Organització, amb destinació a 
l’Oficina de Planificació i d’Organització.  
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 14 de febrer de 2007, per 
la qual s’anuncia el resultat del procés de concurrència per a cobrir les places d’Auxiliar Administratiu/va (nivell 
16) que es detallen a continuació:  
 

Plaça Destinació Adjudicació 
A Àrea d’Investigació i Desenvolupament – Unitat de Gestió de Dades Deserta 
B Facultat de Ciències de la Comunicació – Gestió Acadèmica Deserta 
C Escola de Postgrau  Deserta 
D Biblioteca d’Humanitats  Deserta 
E Servei de Biblioteques Deserta 
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Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 16 de febrer de 2007, per 
la qual s’atorga a la senyora Montserrat Castro Sierra la plaça de Telefonista, amb destinació a la Centraleta del 
Rectorat. 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 16 de febrer de 2007, per 
la qual s’autoritza la permuta de llocs de treball entre la senyora M. Teresa Villanueva Lázaro, Àrea de Serveis 
Logístics i d’Administració, i la senyora Lluïsa Luque Calzado, Servei de Biblioteques. 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 27 de febrer de 2007, per 
la qual es declara deserta la convocatòria interna per a cobrir la plaça de Tècnic/a Superior de Suport a la 
Recerca, amb destinació al Laboratori d’Informació Geogràfica i de Teledetecció (LIGIT).  
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 28 de febrer de 2007, per 
la qual s’anuncia el resultat del procés de concurrència per a cobrir les places d’Auxiliar Administratiu/va (nivell 
16) que es detallen a continuació:  
 

 
 
V. Disposicions d’interès per a la UAB 
 
V.1. Estatals 
 
Resolució de l’Instituto de la Mujer, de 27 de desembre de 2006, per la qual es publiquen les 
subvencions destinades a la participació en el Congreso sobre los Estudios Feministas, de la Mujeres y del 
Género, en los Grados y Postgrados en el Espacio Europeo de Educación Superior (BOE núm. 28, d’1 de febrer 
de 2007).  
 
Ordre del Ministerio de Industia, Turismo y Comercio, de 25 de gener de 2007, per la qual es s’efectua 
la convocatòria de l’any 2007 per a la concessió dels ajuts del Programa de Fomento de la Investigación y 
Técnica dins el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2004-2007), en 
la part dedicada al foment de la investigació tècnica (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2007).  
 
Resolució de l’Instituto de Salud Carlos III, de 16 de gener de 2007, per la qual es convoquen ajuts del 
Programa de Promoción de la Investigación Biomédica y en Ciencias de la Salud pera a la realització de 
projectes d’investigació clínica de caràcter no comercial amb medicaments d’us humà, en el marc del Plan 
Nacional I+D+I 2004-2007, durant l’any 2007 (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2007).  
 
Resolució de l’Instituto de Salud Carlos III, de 16 de gener de 2007, per la qual es publica la 
convocatòria per a la concessió  de diferents modalitats d’’ajuts per a la formació i perfeccionament del 
personal investigador, dins el Programa de Recursos Humanos y Difusión de la Investigación del Ministerio de 
Sanidad y Consumo, en el marc del Plan Nacional I+D+I 2004-2007 (BOE núm. 29, de 2 de febrer de 2007).  
 
Resolució de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informació, de 
2 de febrer de 2007, per la qual s’efectua la convocatòria 1/2007, per a la concessió d’ajuts del Plan Nacional 
de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2004-2007), en la part dedicada al foment de 
la investigació tècnica, per a la realització de projectes i actuacions d’I+D d’àmbit nacional, dins de l’àrea 
temàtica de les tecnologies de la societat de la informació (BOE núm. 32, de 6 de febrer de 2007).  
 
Resolució de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informació, de 
2 de febrer de 2007, per la qual s’efectua la convocatòria 2/2007, per a la concessió d’ajuts del Plan Nacional 
de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2004-2007), en la part dedicada al foment de 
la investigació tècnica, per a la realització de projectes internacionals i acciones complementaries de cooperació 
internacional dins de l’àrea temàtica de les tecnologies de la societat de la informació (BOE núm. 32, de 6 de 
febrer de 2007).  
 
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 9 de febrer de 2007, per la 
qual es publica la convocatòria dels ajuts per a la realització de les denominades accions complementaries 
internacionals, dins del marc del Programa Nacional de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología (BOE 
núm. 35, de 9 de febrer de 2007).  

Plaça Destinació Adjudicació 
A Àrea d’Investigació i Desenvolupament – Unitat de Gestió de Recursos Deserta 
B Àrea d’Investigació i Desenvolupament – Unitat de Gestió de Recursos Deserta 
C Facultat de Biociències – Gestió Acadèmica Deserta 
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Resolució de la Secretaria del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, de 5 de febrer de 
2007, per la qual es convoquen subvencions destinades a fomentar la cooperació estable público-privada en 
investigació, desenvolupament i innovació (I+D+i), en àrees d’importància estratègica per a l’economia, 
mitjançant la creació de consorcis estratègics nacionals d’investigació tècnica (Programa Cenit) (BOE núm. 35, 
de 9 de febrer de 2007).  
 
Reial Decret 189/2007, de 9 de febrer de 2007, pel qual es modifiquen determinades disposicions del Reial 
Decret 56/2005, de 21 de gener, pel que es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau (BOE núm. 36, 
de 10 de febrer 2007). 
 
Resolució de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, de 12 de febrer de 2007, per la 
qual es publica la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’any 2007, per a la realització de projectes 
mediambientals d’investigació científica, desenvolupament i innovació tecnològica en el marc del Plan Nacional 
de Investigación Cientíifica, Desarrollo e Innovación Tencnológica 2004-2007 (BOE núm. 39, de 14 de febrer de 
2007).  
 
Resolució de la Secretaria General de Política Científica y Tecnológica, de 25 de gener de 2007, per la 
qual es publica el conveni específic de col·laboració  entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunitat 
Autònoma de Catalunya per al desenvolupament del protocol general relatiu al Programa de Incentivación de la 
Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora per a l’any 2006 (BOE núm. 40, de 15 de febrer de 
2007).  
 
Ordre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de 9 de febrer de 2007, per la qual s’efectua la 
convocatòria de l’any 2007 per a la a concessió dels ajuts a projectes tractors del Programa de Fomento de la 
Investigación Técnica dins del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
(2004-2007) en la part dedicada al foment de la investigació tècnica (BOE núm. 40, de 15 de febrer de 2007).  
 
Ordre del Ministerio de Medio Ambiente, d’1 de febrer de 2007, per la qual s’estableixen les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions en l’acció estratègica per al ús i gestió dels recursos naturals i la 
conservació dels hàbitats i ecosistemes, corresponents al Programa Nacional de Ciencias y Tecnologias 
Medioambientales, en el marc del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
2004-2007 (BOE núm. 41, de 16 de febrer de 2007).  
 
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 27 de desembre de 2006, 
per la qual es publica la convocatòria dels ajuts per a la realització de projectes d’investigació corresponents a 
l’Acció Estratègica sobre Esports i Activitat Física, en el marc d’alguns programes nacionals del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007 (BOE núm. 43, de 19 de febrer de 
2007). 
 
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 8 de febrer de 2007, per la 
qual es publica la convocatòria de concessió d’ajuts dels programes Ramón y Cajal y Juan de la Cierva en el 
marc del  Programa Nacional de Potenciación de Recursos Humanos del Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007 (BOE núm. 43, de 19 de febrer de 2007).  
 
Ordre del Ministerio de Educación y Ciéncia, de 5 de febrer de 2007, per la qual es convoquen ajuts per 
a cursos de llengua alemanya o francesa a l’estranger durant l’estiu de 2007, per a alumnes universitaris (BOE 
núm. 44, de 5 de febrer de 2007).  
 
Resolució del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, de 31 de gener de 2007, per 
la qual es publica la convocatòria per a l’any 2007, de la concessió d’ajuts per a la realització de projectes 
d’investigació (BOE núm. 45, de 21 de febrer de 2007).  
 
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 5 de maig de 2006, per la qual es fa pública la 
pèrdua de títol oficial de llicenciat de la Facultat de Medicina (BOE núm. 46, de 22 de febrer de 2007).  
 
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 6 de febrer de 2007, per la 
qual es concedeixen renovacions de projectes per a la cooperació interuniversitària amb Brasil (BOE núm. 46, 
de 22 de febrer de 2007).  
 
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 25 de gener de 2007, per 
la qual es corregeixen errors en la resolució de 29 de desembre de 2006, per la qual es convoquen ajuts per a 
la investigació postdoctoral en centres espanyols i estrangers, incloses les ajudes per a beques MEC/Fulbright i 
Càtedra Principe de Asturias (BOE núm. 47, de 23 de febrer de 2007).  
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Ordre del Ministerio de Educación y Ciéncia, de 8 de febrer de 2007, per la qual es convoquen ajudes 
econòmiques individuals per a la participació en activitats de formació del professorat (BOE núm. 47, de 23 de 
febrer de 2007).  
 
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 19 de desembre de 2006, 
per la qual es concedeixen subvencions per a la contractació de doctors per a centres d’investigació i 
desenvolupament, programa Ramón y Cajal (BOE núm. 47, de 22 de febrer de 2007).  
 
Resolució de la Secretaria de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, de 2 de febrer de 
2007, per la qual es publiquen els ajuts i subvencions concedides en el quart trimestre de 2006 (BOE núm. 47, 
de 22 de febrer de 2007).  
 
Ordre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de 19 de febrer de 2007, per la qual 
s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la celebració de congressos, 
seminaris i altres activitats de promoció, per al període 2007/2009 (BOE núm. 47, de 23 de febrer de 2007).  
 
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 29 de desembre de 2006, 
per la qual es convoquen beques d’especialització en organismes internacionals per a l’any 2006 (BOE núm. 48, 
de 24 de febrer de 2007).  
 
Ordre del Ministerio de Educación y Ciencia, de 15 de febrer de 2007, per la qual es convoquen ajuts per 
a cursos de llengua anglesa, durant l’estiu de 2007, destinades a joves entre divuit i trenta anys (BOE núm. 49, 
de 26 de febrer de 2007).  
 
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, d’1 de febrer de 2007, per la 
qual es modifica la de 31 d’agost de 2006, per la que es convoquen ajuts per a beques i contractes en el marc 
del estatut del personal investigador en formació, del programa de formació del professorat (BOE núm. 49, de 
26 de febrer de 2007).  
 
 
 
V.2. Autonòmiques 
 
Decret 31/2007, de 30 de gener, pel qual  pel qual es regulen les condicions per a l'exercici de 
determinades teràpies naturals (DOGC núm. 4812, d’1 de febrer de 2007). 
 
Resolució de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, de 23 de gener de 2007, per la 
qual s'amplia l'import global màxim de la convocatòria publicada per la Resolució EDU/2716/2006, de 12 de 
juliol, per la qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria de beques per a estades de recerca fora de 
Catalunya (DOGC núm. 4820, de 13 de febrer de 2007). 
 
Resolució del Departament de Treball, de 21 de desembre de 2006, per la qual es disposa la inscripció i 
la publicació del Conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes 
per al període del 10.10.2006 al 31.12.2009 (codi de conveni núm. 7902502) (DOGC núm. 4821, de 14 de 
febrer de 2007). 
 
Resolució del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, de 5 de febrer de 2007, per la qual es 
nomenen els presidents de les comissions de caràcter permanent del Consell Interuniversitari de Catalunya 
(DOGC núm. 4821, de 14 de febrer de 2007). 
 
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 7 de febrer de 2007, per la qual s'anuncia 
concurs públic de Serveis 2469/2007-Digitalització del fons bibliogràfic i d'arxiu per a la recerca i la docència 
dipositats a les biblioteques (DOGC núm. 4822, de 15 de febrer de 2007). 
 
Resolució de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, de 16 de febrer de 2007, per la 
qual es publica la correcció d’errades a la Resolució EDU/3600/2006, de 24 d'octubre, per la qual, en el marc 
del Pla de recerca i innovació de Catalunya, s'aproven les bases i s'obre la convocatòria de beques i ajuts 
destinats a les universitats, centres de recerca per a la formació i contractació de personal investigador novell, 
per a l'any 2007 (FI-2006) (DOGC núm. 4829, de 22 de febrer de 2007). 
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Resolució de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, de 25 de gener de 2007, per la 
qual es publica la correcció d’errades a la Resolució IUE/4397/2006, de 28 de desembre, per la qual s'aproven 
les bases i s'obre la convocatòria d'ajuts de mobilitat per a l'estudiantat, en el marc del programa europeu 
Erasmus, de les universitats o de centres d'estudis d'ensenyaments artístics de Catalunya, i altres programes 
de mobilitat amb reconeixement acadèmic en què participin les universitats catalanes, per al curs 2007-2008 
(ERASMUS) (DOGC núm. 4829, de 26 de febrer de 2007). 
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