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I. Disposicions generals i acords 

 

I.1. Comissions del Consell Social 

I.1.1. Comissió Econòmica 

 
Acord 37/2006, de 14 de desembre, pel qual s’aproven les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB 
corresponent al mes d’octubre i novembre de l’exercici 2006. 
 
Acord 38/2006, de 14 de desembre, pel qual s’aproven les tarifes del Servei d’Activitat Física corresponents 
a l’exercici 2007. 
 
 
I.2.2. Comissió Societat-Universitat 
 
Acord 12/2006, de 19 de desembre, pel qual s'informa favorablement al Ple del Consell Social sobre la 
proposta de línies d’actuació prioritàries i de criteris de concessió dels ajuts econòmics de l’any 2007. 
 
Acord 13/2006, de 19 de desembre, pel qual s'informa favorablement al Ple del Consell Social sobre la 
proposta de convocatòria d’ajuts del Consell Social 
 
Acord 14/2006, de 19 de desembre, pel qual s'aprova el calendari d’activitats previstes en l’any 2007 en el 
marc del Programa Universitat-Societat 
 
 
I.2. Consell de Govern 
 
Acord 55/2006, de 20 de desembre, pel qual s'acorda: 
 
1. Aprovar la pròrroga del Pressupost de la UAB de l'any 2006. 
 
2. Acceptar la proposta del Pressupost de la UAB per a l'any 2007, i elevar-la al Consell Social. 
 
Acord 56/2006, de 20 de desembre, pel qual s'acorda elegir els membres de la Comissió d'Afers Acadèmics 
següents: 
 
Ciències Experimentals i Tecnologies 
Jordina Belmonte Soler 
Josep Ros Badosa 
 
Ciències de la Salut 
Elena Albanell Trullás 
Dolors Capellà i Hereu 
 
Ciències Socials 
Maria Jesús Espuny Tomás 
Xavier Martínez Giralt (membre del Consell de Govern) 
 
Ciències Humanes 
Seán Golden (membre del Consell de Govern i professor del sector B) 
Albert Branchadell Gallo (professor del sector B) 
 
 
Acord 57/2006, de 20 de desembre, pel qual s'aproven les Línies Generals de la nova carrera acadèmica a 
la UAB, en els termes que tot seguit s'indiquen: 
 

Línies generals de la nova carrera acadèmica a la UAB 
 
Introducció 
En el futur immediat, la UAB haurà d’endegar un procés important de relleu generacional del professorat. 
Probablement serà el canvi estratègic més important de la  institució; si més no, així ens ho ha assenyalat la 
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European University Association en l’avaluació recent de què ha estat objecte la nostra universitat. Una 
renovació que ja s’ha iniciat i que s’accelerarà en els propers anys. En aquest procés, la incorporació de nou 
professorat és l’element clau per dur a terme un relleu planificat i que garanteixi un màxim grau de qualitat en 
la docència i en la investigació.  
 
La UAB, que ha defensat tradicionalment un model d’universitat pública de qualitat, científica, democràtica i 
compromesa, no pot adoptar una actitud passiva enfront del nou escenari i ha d’afrontar amb rigor i decisió el 
desafiament que suposa la incorporació de nous professors. En particular, cal adoptar noves mesures en la 
política de professorat que, tenint en compte els antecedents i la situació actual de la plantilla de la UAB, 
corregeixin els seus punts febles i la preparin per afrontar els reptes futurs amb les màximes garanties.  
En coherència, aquest  document explicita uns objectius i finalitats generals per encetar un procés progressiu, 
que durarà almenys fins al curs 2009-2010. La finalitat última és dotar-se, com a universitat, d’objectius i línies 
d’actuació que permetin definir una carrera docent realista, que no hipotequi el nostre futur i que sigui prou 
atractiva com per incorporar a la UAB els millors talents acadèmics, per poder així competir en qualitat i 
excel·lència amb altres centres acadèmics.  Altrament dit, per assegurar que mantindrem i millorarem la nostra 
situació present, atès que la generació que ha començat a retirar-se, la dels fundadors de la UAB, deixa la 
nostra universitat en un lloc de privilegi dintre de les universitats de l’estat espanyol. Cal doncs fer tot el 
possible per assegurar la continuació d’aquest llegat.  
 
Concretament, els objectius i finalitats bàsiques de les línies futures de professorat, presentades i aprovades 
dins de l’informe del rector al Claustre del 28/11/06, són: 
 

1. Reduir la durada de la carrera docent, evitant que l’estabilització del professorat es faci a edats molt 
elevades.  

 
2. Promoure una carrera docent i investigadora on hi hagi una clara separació en dues etapes del personal 

en formació. La primera etapa, d’iniciació a la investigació, porta a la consecució de la tesis doctoral. La 
segona es destina  a la consolidació de personal acadèmic permanent. La Figura 1 mostra l’esquema 
del nou model de carrera docent/investigadora. 

 
3. Reduir la dedicació docent del personal en formació, evitant l’ús de places que comportin molta càrrega 

docent. Els ajudants de la UAB tenen la dedicació docent més alta entre les universitats catalanes: 21 
crèdits (segons acord el document de claustre sobre el professorat de la UAB de 1998), en front de la 
UdL amb 4, la UPC amb 12, la UdG amb 6, la UPF entre 6 i 8, i la URV que ha transformat les places en 
becaris; pel que fa a la UB té establert un mínim de crèdits a impartir en 12. 

 
4. Unificar la figura i categoria de personal  en l’etapa de formació, el que implica eliminar les distincions 

actuals entre ajudants i becaris. Cal recordar que aquestes dues figures tenen el mateix objectiu 
formatiu (consecució de la tesi doctoral), però les condicions de treball són diferents. 

 
5. Eliminar, d’acord amb la normativa ja en vigor, l’ús irregular d’associats. Com hem dit, és un imperatiu 

legal derivat de la reforma de la LOU i del “Conveni col·lectiu del PDI laboral de les universitats 
públiques catalanes”, però es tracta d’ampliar el seu abast. Altrament dit, es vol eradicar també l’ús de 
contractes d’associats per a personal en formació.  

 
6. Promoure i afavorir la realització d’estades postdoctorals en centres d’excel·lència, on els nostres 

doctors puguin continuar la seva formació investigadora, i d’altre banda, ajudar als nostres doctors a 
incorporar-se laboralment a la indústria d’acord amb la seva qualificació i expectatives. Ambdues 
mesures volen afavorir la carrera docent i investigadora del personal format com a doctor a la UAB, 
independentment del lloc on, en la seva fase de consolidació, puguin exercir les funcions acadèmiques. 

 
7. Reduir la tendència a la creixent contractació de personal format exclusivament a la UAB, potenciant la 

cultura d’atraure talent d’arreu, obrint el ventall de contractació a professors lectors i investigadors 
externs, i, en suma, donant un pes significatiu en la carrera docent als doctors i doctores que tenen una 
trajectòria postdoctoral de qualitat fora de la UAB. 

 
8. Continuar  l’ús de programes com el Ramon & Cajal, Beatriu de Pinós,... per atraure joves investigadors 

que puguin consolidar-se posteriorment en places de professor permanent a la universitat. 
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Acreditació AQU / ANECA

Acreditació Recerca AQU / ANECA

Prof.Agregat  
(LUC) 

Prof. Titular Univ. 
(LOU) 

Acreditació CU 

Prof. Catedràtic 
Univ. 
(LOU) 

4 Anys 

Ayudante Doctor (LOU) 
Lector (LUC) 

 
 
 
 
 

Investigador 
 
 
 

Acreditació Recerca avançada 

Prof. Catedràtic 
Univ. 
(LUC) 

Acreditació TU 

Personal 
investigador en 

formació 
(becari) 

Estada Postdoctoral (Centres d’Investigació, Universitats, Empreses) 

4 Anys 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 1 Carrera Docent/Investigadora a la UAB 
 
 
 
Acord 58/2006, de 20 de desembre, pel qual s'acorda ratificar l'aprovació del Reglament de l'Institut de la 
Comunicació de la UAB (InCom-UAB), que tot seguit es transcriu: 
 
 

Reglament de l'Institut de la Comunicació de la UAB (InCom-UAB) 
 
PREÀMBUL 
L’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), creat per acord de la Junta 
de Govern d’aquesta universitat el dia 18 de desembre de 1997, té com a objectiu promoure la recerca i la 
transferència de coneixements en matèria de comunicació.  
Per a fer possible el compliment dels seus objectius, com a centre de referència en el camp de la comunicació, 
l’InCom-UAB s’ha dotat d’un equip de recerca propi amb vocació multidisciplinària i voluntat de col·laboració 
interdepartamental i interuniversitària. 
 
TÍTOL I. NATURALESA, COMPOSICIÓ, ESTRUCTURA I FUNCIONS 
 
Article 1. Denominació i finalitat 
1. L’Institut de la Comunicació és un centre d’estudi i de recerca (CER) de la UAB, de caràcter 

interdepartamental i amb vocació de col·laboració interuniversitària. La finalitat és la recerca, la formació 
especialitzada, la divulgació social de coneixements i la prestació de serveis avançats en comunicació, amb 
una atenció preferent per les innovacions i, en general, pels nous reptes que representa la societat de la 
informació. L’activitat de recerca i de difusió de l’InCom-UAB promou la presència del català en projectes 
acadèmics de dimensió internacional, especialment a través de les noves tecnologies. 

2. Considerant la dimensió, els objectius i la identitat universitària del projecte, i també les necessitats de 
promoció i difusió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 13.3 del document Criteris i requisits bàsics per 
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a la creació, el reconeixement i l’activitat de les estructures de recerca de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, aprovat pel Consell de Govern de 21 d’abril de 2005, s’adopta la denominació Institut de la 
Comunicació, i com a acrònim, InCom-UAB. 

 
Article 2. Règim jurídic 
L’InCom-UAB es regeix per aquest reglament, els Estatuts de la UAB i la legislació universitària vigent. La 
titularitat jurídica de l’InCom-UAB correspon a la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Article 3. Els membres de l’InCom-UAB  
1. Són membres de l’InCom-UAB: 

a)  El personal acadèmic de la UAB que hi adscrigui totalment o parcial la tasca de recerca i el personal 
acadèmic de la UAB que s’hi vinculi a través de la realització d’activitats acadèmiques o d’investigació 
aprovades en el Pla d’activitats de l’InCom-UAB. 

b) El personal investigador en formació (estudiants de doctorat i becaris d’investigació i ajudants) adscrit a 
projectes vinculats a l’InCom-UAB. 

c)  El personal d’administració i serveis (PAS) i els tècnics de suport a la recerca que estiguin adscrits als 
projectes de l’InCom-UAB.  

d)  El personal acadèmic provinent d’altres universitats o centres que s’adscriguin a projectes de l’InCom-
UAB segons un conveni específic entre les seves universitats o centres de recerca i la UAB. 

2. La condició de membre de l’InCom-UAB inclou el dret a participar en els seus òrgans de govern, segons el 
que estableix aquest reglament. 

3. La condició de membre de l’InCom-UAB inclou el dret d’accedir al seu suport institucional, administratiu, 
logístic i financer, d’acord amb les previsions d’aquest reglament i els recursos disponibles.   

4. La vinculació dels membres a l’InCom-UAB es pot concretar a través de projectes de recerca, publicacions, 
activitats de difusió de coneixements, direcció d’estudis i informes o la participació en formació 
especialitzada. 

5. L’adscripció i la vinculació dels membres de l’InCom-UAB està sotmesa a la normativa general de la UAB. 
6. La formalització de les altes o baixes dels membres de l’InCom-UAB requereix l’acord de la majoria absoluta 

dels membres del Consell de l’Institut.    
7. Un membre de l’InCom-UAB pot causar baixa:   

a)  A petició pròpia.  
b)  Per la finalització de l’activitat de recerca o projecte adscrit a l’Institut. 
c)  Per l’extinció del conveni que vincula el personal acadèmic provinent d’altres universitats o centres. 
d) Per la finalització de la beca o del contracte de treball pel qual està vinculat a l’Institut. 

 
En tot cas, mentre no s’acordi la baixa formal com a membre de l’InCom-UAB, es pot gaudir de tots els drets 
reconeguts als punts 2 i 3. 
 
Article 4. Funcions  
1. L’InCom-UAB té com a finalitats principals el desenvolupament de la investigació, la formació 

especialitzada, la divulgació social de coneixements i la prestació de serveis avançats en comunicació, amb 
atenció preferent a les innovacions en els diversos sectors de la comunicació.  

2. Concretament corresponen a l’InCom-UAB les funcions següents: 
a) Organitzar i desenvolupar recerques científiques. 
b) Realitzar estudis, assessoraments i informes. 
c) Potenciar la formació de grups de recerca en col·laboració amb els departaments de la UAB, centres i 

instituts de l’Esfera UAB i altres universitats.  
d) Establir programes d’intercanvi d’informació amb institucions públiques i privades amb finalitats 

similars. 
e) Organitzar i desenvolupar cursos especialitzats i l’ensenyament de matèries relacionades amb les 

finalitats de l’InCom-UAB quant a postgrau. 
f) Promoure i realitzar convenis i contractes, en l’àmbit de la recerca, amb persones físiques i entitats 

públiques o privades, d’acord amb el que estableixen els Estatuts de la UAB i les normes que els 
desenvolupen.  

g) Gestionar la dotació pressupostària i els mitjans personals i materials que tingui assignats.  
h) Fomentar la renovació científica i pedagògica dels seus membres.  
i) Exercir totes les altres funcions que els Estatuts o els reglaments de la Universitat els atribueixin.   

 
TÍTOL II. ÒRGANS DE GOVERN 
 
Article 5. Òrgans de govern  
1. L’InCom-UAB està format pels òrgans següents, pels quals es regeix i s’administra d’acord amb la 

distribució de competències que estableix aquest reglament:  
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a) Consell de l’Institut 
b) Consell de Direcció  
c) Direcció  

2. L’InCom-UAB està format també pels òrgans següents: 
a) Consell Assessor  
b) Comissions de funcionament que proposi el Consell de Direcció. 

 
CAPÍTOL PRIMER. EL CONSELL D’INSTITUT 
 
Article 6. Naturalesa i funcions 
El Consell d’Institut, presidit pel seu director, és l’òrgan col·legiat de govern de l’InCom-UAB. 
 
Article 7. Composició 
El director presideix el Consell de l’Institut, que està format per: 

a)  Tots els membres de personal acadèmic de la UAB que hi hagin adscrit o vinculat la tasca de recerca.  
b) Tot el personal investigador en formació (estudiants de doctorat i becaris d’investigació i ajudants) adscrit 

a projectes vinculats a l’InCom-UAB. 
c) Tot el personal d’administració i serveis (PAS), els tècnics superiors i els tècnics de suport a la recerca 

que estiguin adscrits als projectes de l’InCom-UAB.  
d) Una representació del personal acadèmic, provinent d’altres universitats o centres, adscrits a projectes de 

l’InCom-UAB per un conveni específic entre les seves universitats o centres de recerca i la UAB, que no 
pot superar el 20% del nombre total de membres del Consell de l’Institut. 

 
Article 8. Competències  
1. Són competències del Consell de l’Institut: 

a) Elaborar, modificar i aprovar el Reglament del centre.  
b) Aprovar el Pla d’organització acadèmica i de serveis. 
c) Convocar les eleccions de director i elegir i revocar el director de l’InCom-UAB. 
d) Aprovar el Pla anual d’activitats del centre. 
e) Aprovar el pressupost i els comptes de l’InCom-UAB.  
f) Aprovar, si escau, la memòria anual que presenti el director. 
g) Vetllar per la qualitat de la investigació i les altres activitats que dugui a terme el centre, que s’han de 

reflectir en la memòria anual que ha de presentar la direcció. 
h) Promoure la formalització de convenis o contractes amb entitats públiques o privades per a la 

realització de treballs científics, tècnics o d’assessorament.  
i) Proposar la contractació de personal, a l’efecte de recerca, per a efectuar treballs temporals o 

específics. 
j) Assumir qualsevol altra competència que li atribueixi el Reglament i la resta de normes aplicables.   

2. El Consell de l’Institut pot delegar el govern ordinari de l’InCom-UAB en el Consell de Direcció. El Consell de 
l’Institut no pot delegar, en cap cas, les competències compreses a les lletres a), c) i g). 

 
Article 9. Funcionament  
1. El Consell de l’Institut s’ha de reunir en sessió ordinària anual i totes les vegades que el director de 

l’InCom-UAB el convoqui, o quan ho proposi la tercera part dels membres que siguin personal de la UAB.   
2. Les convocatòries de les sessions del Consell d’Institut s’han de trametre, com a mínim, amb set dies 

d’antelació i han de contenir l’ordre del dia.    
3. La petició de convocatòria extraordinària a instància d’un terç dels membres del Consell de l’Institut que 

siguin personal de la UAB s’ha de fer per escrit, signat per tots els sol·licitants, dirigit al president del 
Consell de l’Institut. L’escrit ha de contenir una justificació de la petició i la indicació dels assumptes que es 
proposen perquè s’incorporin a l’ordre del dia, i s’ha de dipositar al registre central de la UAB. El president 
del Consell de l’Institut ha de convocar la sessió en els deu dies següents al registre de la petició.    

4. Per a la constitució vàlida del Consell de l’Institut és necessària, com a mínim, la presència del director i el 
secretari, o qui els substitueixi, i de la meitat dels membres en primera convocatòria i, com a mínim, d’un 
30% dels membres que siguin personal de la UAB en segona convocatòria, que té lloc mitja hora més tard 
que la primera. 

 
Article 10. Adopció d’acords  
1. De cada sessió s’ha d’estendre acta, la qual ha de contenir la relació dels assistents, els assumptes tractats 

i els acords presos.  
2. Per tal de poder adoptar vàlidament un acord han d’estar presents, com a mínim, el 30% de membres del 

Consell que siguin personal de la UAB, a més del president, el director i el secretari, o les persones que els 
substitueixin.   
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3. Els acords, en cas de votació, s’adopten per majoria simple, sense perjudici dels acords que, segons 
previsions específiques, s’hagin d’adoptar per majoria qualificada.  

 
CAPÍTOL SEGON. EL CONSELL DE DIRECCIÓ DE L’INCOM-UAB 
 
Article 11. Naturalesa i funcions  
El Consell de Direcció és l’òrgan ordinari de gestió de l’InCom-UAB i actua per delegació del Consell de l’Institut.   
 
Article 12. Composició 
1. El Consell de Direcció està integrat per: 

- el director 
- el sotsdirector 
- el secretari acadèmic 
- el coordinador general 
- el secretari tècnic 
- dos representants dels membres de l’InCom-UAB, entre els quals hi ha, almenys, un membre del 

personal investigador en formació. 
2. El Consell de l’Institut ha d’elegir el secretari acadèmic i els representants del personal de l’InCom-UAB a 

proposta del director. 
 
Article 13. Competències 
Són competències del Consell de Direcció:  

a) El govern ordinari de l’InCom-UAB, d’acord amb l’article 8.2 d’aquest reglament. 
b) Dirigir les tasques d’ordre acadèmic i científic.  
c) Administrar els béns i el patrimoni. 
d) Preparar el pressupost i desenvolupar la gestió econòmica.  
e) Confeccionar la memòria econòmica i la memòria anual de les activitats. 
f) Acordar l’ordre del dia de les convocatòries del Consell de Govern. 
g) Proposar la creació de les comissions que consideri oportunes per al funcionament.  
h) En general, totes les activitats que es derivin de l’exercici de la seva funció directiva i de les quals en 

resulti un benefici per a l’InCom-UAB.  
i) Qualsevol altra funció no atribuïda expressament al Consell de Govern. 

 
Article 14. Funcionament 
El Consell de Direcció s’ha de reunir en sessió ordinària com a mínim tres cops l’any, i en sessió extraordinària 
quan la convoqui el director o a sol·licitud d’un terç dels seus membres. 
 
Article 15. Adopció d’acords  
1. De cada sessió s’ha d’estendre acta, la qual ha de contenir la relació dels assistents, els assumptes tractats 

i els acords presos.  
2. Per tal de poder adoptar vàlidament un acord han de ser-hi presents, com a mínim, la meitat dels membres 

del Consell, inclosos el director i el coordinador general, o les persones que els substitueixin.   
3. Els acords, en cas de votació, s’adopten per majoria simple, sense perjudici dels acords que segons 

previsions específiques s’hagin d’adoptar per majoria qualificada.    
 
CAPÍTOL TERCER. EL DIRECTOR DE L’INCOM-UAB 
 
Article 16. Naturalesa i funcions  
El director exerceix les funcions de direcció i gestió ordinària i en té la representació de l’InCom-UAB. 
 
Article 17. Elegibilitat i òrgan d’elecció 
1. El director de l’InCom-UAB l’elegeix el Consell d’Institut i el nomena el rector.  
2. Per a ser director de l’InCom-UAB cal ser doctor, amb reconeguda capacitat investigadora, tenir un mínim 

de dos anys d’antiguitat a la Universitat Autònoma de Barcelona i estar inscrit al cens electoral.  
3. Els candidats els han de proposar un mínim de 5 membres del Consell de l’Institut.  
 
Article 18. Elecció 
1. La convocatòria d’eleccions de director correspon al Consell de l’Institut i s’ha de fer com a mínim 30 dies 

abans que expiri el mandat per al qual va ser elegit.   
2. L’elecció de director ha de constar com a punt únic de l’ordre del dia del Consell de l’Institut. 
3. Cada membre del Consell 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 bé de vot en blanc.   
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5. En el supòsit que es presentin 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, es procedeix a 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, 
com a mínim, la majoria simple de vots.   

 
Article 19. Durada del mandat i substitució 
1. El mandat del director de l’InCom-UAB és de tres anys, renovable pel període que estableixi la normativa de 

la UAB. 
2. En cas d’absència o malaltia, el director pot delegar les seves funcions en el sotsdirector, o si s’escau, en un 

altre membre doctor de l’InCom-UAB. Quan l’absència sigui superior a sis mesos, el director en funcions ha 
d’iniciar un nou procés electoral. 

3. La dimissió del director comporta la convocatòria immediata d’eleccions. 
 
Article 20. Competències 
Són funcions pròpies del director de l’InCom-UAB:   

a) Representar l’InCom-UAB.  
b) Dirigir, coordinar i supervisar les activitats de l’InCom-UAB.  
c) Convocar, d’acord amb el rector, el Consell de l’Institut i executar-ne els acords.  
d) Presentar al Consell de l’Institut la memòria anual d’activitats.  
e) Presidir el Consell de Direcció. 
f) Executar els acords dels òrgans de govern de l’InCom-UAB. 
g) Proposar al rector el nomenament i cessament dels càrrecs de subdirector i secretari acadèmic. 
h) Vetllar pel compliment de les disposicions aplicables a l’Institut.   
i) Vetllar perquè els membres de l’Institut compleixin els deures respectius i se’ls respectin els drets, 

d’acord amb les normes específiques que els regulin.  
j) Vetllar per la coordinació acadèmica i docent de les activitats de l’InCom-UAB.  
k) Altres funcions que li assigni el Consell d’Institut de l’InCom-UAB. 

 
Article 21. Sotsdirecció i Secretaria Acadèmica 
1. En funció de les activitats i de les necessitats d’organització, l’InCom-UAB es pot dotar d’una sotsdirecció i 

d’una secretaria acadèmica. 
2. Per ocupar el càrrec de la Sotsdirecció cal ser membre del Consell de l’Institut de l’InCom-UAB i estar en 

possessió del títol de doctor.   
3. Per ocupar el càrrec de la Secretaria Acadèmica cal ser membre del Consell de l’Institut de l’InCom-UAB i 

professor de la UAB. 
4. El rector nomenarà el sotsdirector a proposta de la direcció de l’InCom-UAB. El mandat és per un període 

de tres anys i es pot renovar. En tot cas, el càrrec de sotsdirecció està vinculat al mandat de la direcció que 
l’hagi proposat.  

5. Les funcions del sotsdirector són les de substituir el director, per delegació, absència o malaltia, i exercir les 
funcions i competències que li són atribuïdes.  

6. La funció del secretari acadèmic és la coordinació dels projectes de recerca, difusió i formació del centre.  
 
Article 22. La Coordinació General 
1 El coordinador general, d’acord amb la direcció del centre i les directrius establertes pel Consell de l’Institut, 

dirigeix i gestiona els serveis administratius i econòmics de l’InCom-UAB. 
2. El coordinador general forma part del personal d’administració i serveis (PAS) de la UAB. La seva plaça es 

cobreix seguint les normatives laborals de la UAB que siguin d’aplicació. Fa les funcions de secretari del 
centre, i actua de fedatari dels actes o acords que es prenen. 

3. El coordinador general exerceix les funcions següents:    
a) Organitzar els serveis administratius i econòmics de l’InCom-UAB i coordinar-los amb els serveis de la 

Universitat. 
b) Exercir el control de la gestió dels ingressos i les despeses dels pressupostos de l’InCom-UAB i vetllar 

pel compliment de les previsions. 
c) Exercir la direcció del personal d’administració i serveis assignat al centre.  
d) La coordinació i planificació tècnica dels projectes i equips de treball per assolir amb eficàcia els 

resultats definits per la Direcció del centre. 
e) Tenir cura de la memòria anual i de les actes del Consell de l’Institut i del Consell de Direcció. 
f) Expedir certificats amb el vistiplau de la direcció. 
g) I en general, fer les funcions pròpies que corresponen al secretari dels òrgans col·legiats. 
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CAPÍTOL QUART. EL CONSELL ASSESSOR 
 
Article 23. Naturalesa i funcions 
El Consell Assessor és un òrgan consultiu que té com a missió incorporar representants dels diversos 
organismes de la UAB i altres entitats vinculades a la tasca de l’InCom-UAB per tal d’assessorar-lo de forma 
general i ajudar-lo en l’assoliment de les seves finalitats i missions. 
 
Article 24. Composició  
El Consell Assessor està integrat pels membres següents: 
• Un membre designat pel rector, i que ha de presidir el Consell Assessor.  
• El degà o degana de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB. 
• El director del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació de la UAB. 
• El director del Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat de la UAB. 
• Un representant de cada una de les institucions i entitats que donen suport a les activitats i projectes 

bàsics de l’InCom-UAB. 
• Tres investigadors a proposta del Consell de l’Institut. 
• El director de l’InCom-UAB. 
• El subdirector de l’InCom-UAB. 
• El coordinador general de l’InCom-UAB. 

 
Article 25. Competències 
Són funcions del Consell Assessor: 

a) Rebre informació del Pla global d’activitats.  
b) Valorar la memòria anual d’activitats.  
c) Formular propostes i projectes sobre noves activitats.  
d) Assessorar l’InCom-UAB en totes les seves tasques.  
e) Contribuir a buscar recursos per al funcionament de l’InCom-UAB. 

 
Article 26. Funcionament 
1. El Consell Assessor s’ha de reunir un cop l’any, convocat pel president, o quan ho proposin les dues 

terceres parts dels membres.   
 
Article 27. Adopció d’acords  
1. De cada sessió s’ha d’estendre acta, la qual ha de contenir la relació dels assistents, els assumptes tractats 

i els acords presos. Actua de secretari el coordinador general de l’InCom-UAB. 
2. Per tal de poder adoptar vàlidament un acord hi han d’estar presents, com a mínim, el 30% de membres 

del Consell, a més del director i del coordinador general, o les persones que els substitueixin.   
3. Els acords, en cas de votació, s’adopten per majoria simple.    
 
TÍTOL III. LA REFORMA DEL REGLAMENT 
 
Article 28. Modificació del reglament 
Aquest reglament es pot modificar a proposta d’un terç dels membres del Consell de l’Institut o a petició del 
director.  
 
Article 29. Aprovació 
1. La proposta de reforma del Reglament de l’InCom-UAB l’ha d’aprovar el Consell de l’Institut en una sessió 

extraordinària, que tingui com a únic punt del dia la modificació del Reglament, per majoria absoluta dels 
membres. 

2. La proposta de modificació l’ha de ratificar el Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona.    
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA 
En el moment de l’entrada en vigor d’aquest reglament, els membres que inicialment constitueixen l’InCom-
UAB són els que figuren a l’annex.  
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA 
L’InCom-UAB assumeix la gestió del Centre d’Estudis Olímpics de la UAB en tot allò que el Consell de Govern 
d’aquest centre va delegar a la Universitat Autònoma de Barcelona en matèria de personal, economia, dotació 
de recursos, espai i equipament tècnic, i en allò que en el futur el consell esmentat pugui delegar-li. 
Els membres del CEO-UAB es consideren membres del Consell de l’Institut de l’InCom-UAB. 
Si entre els membres del CEO-UAB hi ha personal acadèmic provinent d’altres universitats o centres, adscrits a 
projectes del CEO-UAB per un conveni específic entre les universitats o centres de recerca i la UAB, la seva 
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representació al Consell de l’Institut de l’InCom-UAB s’ha d’atendre a allò que disposa l’article 7 d’aquest 
reglament.  
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA 
L’InCom-UAB assumeix la gestió de la càtedra Unesco de Comunicació InCom-UAB, d’acord amb el mandat 
rebut pel rector des de l’any 1999. 
El personal de la càtedra Unesco de Comunicació InCom-UAB es considera membre del Consell de l’Institut de 
l’InCom-UAB. 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
Un cop el Consell de Govern de la UAB hagi aprovat aquest reglament, la direcció actual, en el termini màxim 
de 30 dies hàbils, ha de convocar el Consell de l’Institut de l’InCom-UAB i posar en marxa els processos 
electorals dels òrgans de govern. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
Aquest reglament entra en vigor l’endemà que el Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona 
l’aprovi. 

ANNEX 

Membres del Consell de l’Institut  
En el moment de presentar aquest reglament a l’aprovació del Consell de Govern de la UAB, segons s’estableix 
a l’article 3, apartat 1, són membres del Consell de l’Institut de la Comunicació de la UAB: 
 
a) El personal acadèmic de la UAB que hi adscrigui totalment o parcial la tasca de recerca i el personal 
acadèmic de la UAB que s’hi vinculi a través de la realització d’activitats acadèmiques o d’investigació 
aprovades en el Pla d’activitats de l’InCom-UAB. 
Dr. Miquel de Moragas 
Dr. Josep Àngel Guimerà 
Dra. Mercè Díez 
Dra. Isabel Fernández 
Dr. José Luis Terrón 
Dr. Manuel Parés i Maicas 
Dra. Maria Antonia Tarrazón * 
Dr. Chris Kennett * 
Josep Maria Puig * 
 
b) El personal investigador en formació (estudiants de doctorat i becaris d’investigació i ajudants) adscrit a 
projectes vinculats a l’InCom-UAB. 
José Joaquin Blasco  
Julian Sanmartin 
Miquel Àngel Hernández  
Itxasne Sagarzazu * 
Ibonne Lallana * 
 
c) El personal d’administració i serveis (PAS) i els tècnics de suport a la recerca que estiguin adscrits als 
projectes de l’InCom-UAB.  
Miquel Gómez  
Berta Cerezuela * 
Imma Ruano  
Ramon Garcia 
Marta Civil  
Núria Reguero 
Raquel Correa 
Mireia Cirera  
 
d) El personal acadèmic provinent d’altres universitats o centres que s’adscriguin a projectes de l’InCom-
UAB segons conveni específic entre les seves universitats o centres de recerca i la UAB. 
Dr. Daniel E. Jones (URL) 
Dr. Joan Corbella (UPF) 
Dr. Bernat López (URIV) 
 
*Personal adscrit i vinculat al Centre d’Estudis Olímpics, que segons la disposició addicional segona, es considera membre del 
Consell de l’Institut de l’InCom-UAB. 
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Acord 59/2006, de 20 de desembre, pel qual s'acorda, a proposta de la Comissió d'Investigació, designar 
els membres del Comitè de Bioseguretat (CBS), que tot seguit s'indiquen en substitució dels que n'han causat 
baixa: 
 
Josep Santaló Pedro, Montserrat Llagostera Casas, Miguel Chillón Rodríguez, en substitució de Jordi Barbé 
Garcia, Armand Sánchez Bonastre 
 
Per tant, la composició dels membres del Comitè de Bioseguretat de la UAB quedarà de la següent manera: 
 

Mariano Domingo Álvarez 
Xavier Gabarrell Durany 
Enric Querol Murillo 
Josep Santaló Pedro 
Montserrat Llagostera Casas 
Miguel Chillón Rodríguez 

 
Acord 60/2006, de 20 de desembre, pel qual s'acorda a proposta de la Comissió d'Investigació: 
 
1. Designar els membres del Comitè d'Ètica en Experimentació Animal (CEEA) següents: 

Dra. Yolanda Saavedra com assessora en benestar animal del Servei d’Estabulari i de l’estabulari de 
Psicobiologia, en substitució del Sr. Jordi Cantó. 
Dr. José Luis Ruíz de la Torre com assessor en benestar animal del Servei de Granges i Camps 
Experimentals, en substitució del Dr. Francesc Xavier Manteca. 
Sr. David Solanes com assessor en benestar animal del Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA). 
Dr. Pedro José Otaegui  com assessor en benestar animal del Centre de Biotecnologia Animal i de 
Teràpia Gènica (CBATEG). 
Sra. Núria Pérez com representant de la Unitat de Garantia de Qualitat de la UAB, en substitució de la 
Sra. Águeda Flores. 
Dra. Adriana Garau com investigadora acreditada i amb coneixements en benestar animal que 
desenvolupa recerca en ciències de la vida i de la salut, en substitució de la Dra. Laura Aldavert. 

 
2. Designar els membres de la Comissió d'Ètica de l'Experimentació Animal i Humana (CEEAH) de la UAB 
següents: 

Dra. Isabel Pont com a membre del professorat jurista o filòsof, no vinculat a l’experimentació en 
ciències de la vida o de la salut. 
Dr. José Luis Molina com a membre del professorat antropòleg, sociòleg o psicòleg, que fa recerca en 
ciències humanes o socials. 
Dr. Josep Santaló com a membre del professorat que desenvolupa recerca en ciències de la vida o de la 
salut, i que està acreditat per l’administració competent com a personal investigador, en substitució del  
Dr. Josep Egozcue. 
Dra. Yolanda Saavedra com assessora en benestar animal del Servei d’Estabulari i de l’estabulari de 
Psicobiologia, en substitució del Sr. Jordi Cantó. 
Dr. José Luis Ruíz de la Torre com assessor en benestar animal del Servei de Granges i Camps 
Experimentals, en substitució del Dr. Francesc Xavier Manteca. 
Sr. David Solanes com assessor en benestar animal del Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA). 
Dr. Pedro José Otaegui  com assessor en benestar animal del Centre de Biotecnologia Animal i de 
Teràpia Gènica (CBATEG). 
Sra. Núria Pérez com representant de la Unitat de Garantia de Qualitat de la UAB, en substitució de la 
Sra. Águeda Flores. 
Dra. Adriana Garau com investigadora acreditada i amb coneixements en benestar animal que 
desenvolupa recerca en ciències de la vida i de la salut, en substitució de la Dra. Laura Aldavert. 

 
 
I.3. Comissions del Consell de Govern 
 
I.3.1. Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Acord 77/2006, de 19 de desembre, pel qual s'aprova la resolució de la segona part de la convocatòria per 
a l'adquisició i renovació d'equipament de laboratoris i altres espais docents per a l'any 2006, que tot seguit es 
transcriu: 
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Adquisició i renovació d’equipament de laboratoris i altres espais docents – Programa 2006 (2) 
 

Centre Total concedit 

Filosofia i Lletres 43.062 

Medicina 52.489 
Ciències 141.618 
Ciències Econòmiques i E. 21.350 
Ciències de la Comunicació 77.282 
Dret 14.107 
Veterinària 36.046 
Ciències Polítiques i S. 17.858 
Psicologia 41.437 
Traducció i Interpretació 28.005 
Ciències de l'Educació 38.103 
ETSE 56.091 
EU d'Empresarials de Sabadell 9.806 

EU d'Informàtica de Sabadell 22.745 

Totals 600.000 
 
 
Acord 78/2006, de 19 de desembre, pel qual s’aprova la modificació de la denominació del Màster en 
Geologia fonamental i aplicada, inclòs en la proposta definitiva de Programació Oficial de Postgrau de la UAB 
per al curs acadèmic 2007-2008, per la denominació de Màster en Geologia, i elevar-la al Consell Social per a la 
seva aprovació, si escau.  
 
Acord 79/2006, de 19 de desembre, pel qual aprovar la modificació de la denominació del Màster en 
Nanociència i nanotecnologia, inclòs en la proposta definitiva de Programació Oficial de Postgrau de la UAB per 
al curs acadèmic 2007-2008, per la denominació de Màster en Nanotecnologia, i elevar-la al Consell Social per 
a la seva aprovació, si escau. 
 
Acord 80/2006, de 19 de desembre, pel qual s'accepta incloure en el pla docent d'uns professors la 
docència del Màster de Formació Inicial del Professorat de Secundària.  
 
Acord 81/2006, de 19 de desembre, pel qual s'aproven les activitats dirigides a tots els estudiants de la 
UAB que donen dret al reconeixement de crèdits de lliure elecció per al segon semestre del curs acadèmic 
2006-07, que tot seguit es transcriu: 
 

Nom Institució Títol de l' Activitat 

Estudiants als 
quals va 
adreçada Crèdits 

Fundació Autònoma Solidària Curs d'introducció a l'àmbit de justícia 
Alumnes de tota la 
UAB 2 

Departament de Psicologia Bàsica, 
Evolutiva i de l'Educació Intervenció socioeducativa en contextos de diversitat 

Alumnes de tota la 
UAB 3,5 

Facultat de Ciències de la Comunicació X Cicle de conferències de periodisme 
Alumnes de tota la 
UAB 2 

Cosmocaixa Temas claves en la cosmología moderna 
Alumnes de tota la 
UAB 1,5 

Cosmocaixa 
Trastorns, deficiències, límits i malalties del cervell, de 
la conducta i de la ment 

Alumnes de tota la 
UAB 1,5 

Vicerectorat d'Estudiants i Cultura Grup d'estudi sobre el procés de Bolonya 
Alumnes de tota la 
UAB 2 

Vicerectorat d'Estudiants i Cultura 
Tallers de valoració del programa d'assessors 
d'estudiants 

Alumnes de tota la 
UAB 2 

Vicerectorat d'Estudiants i Cultura Disseny de plans d'estudis amb ulls d'estudiants 
Alumnes de tota la 
UAB 2 
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Casal Europa de Sabadell 10è curs sobre institucions europees 
Alumnes de tota la 
UAB 2 

Museu egipci Història d'Egipte II 
Alumnes de tota la 
UAB 1,5 

Museu egipci Llengua egípcia II 
Alumnes de tota la 
UAB 1,5 

Centre d'Estudis Internacionals i 
Interculturals (CEII) 

El cine como expresión de las transformacions de 
Corea 

Alumnes de tota la 
UAB 3,5 

Departament de Filologia Espanyola I Congreso Internacional Carlos Barral 
Alumnes de tota la 
UAB 1,5 

Associació ajuda social Cel Obert Aproximació a la teràpia Gestalt 
Alumnes de tota la 
UAB 3 

Associació ajuda social Cel Obert Formació tècnics en l'acolliment familiar i l'adopció 
Alumnes de tota la 
UAB 3 

Associació ajuda social Cel Obert Introducció a la mediació i resolució de conflictes 
Alumnes de tota la 
UAB 3 

Associació ajuda social Cel Obert Nous reptes en el camp de la discapacitat intel·lectual 
Alumnes de tota la 
UAB 3 

Centre de les Arts -Cultura en Viu 
Aula de teatre: Introducció al teatre 
musical/Interpretació de cançons 

Alumnes de tota la 
UAB 2 

Centre de les Arts -Cultura en Viu El món casteller 
Alumnes de tota la 
UAB 3 

Centre de les Arts -Cultura en Viu Música clàssica per a no melòmans 
Alumnes de tota la 
UAB 2 

Departament de Comunicació 
Audiovisual i Publicitat Infoperiodismo digital y multimedia 

Alumnes de tota la 
UAB 3 

Departament de Comunicació 
Audiovisual i Publicitat Xina, territori verge per a la publicitat 

Alumnes de tota la 
UAB 1,5 

Fundació Internacional Olof Palme II Curs permanent d'estrangeria 
Alumnes de tota la 
UAB 1,5 

Fundació Internacional Olof Palme 
XI Curs permanent de Nacions Unides. "Anàlisis i 
diagnòstic dels conflictes de l'any 2006 

Alumnes de tota la 
UAB 4 

Fundació Internacional Olof Palme Els drets de la infància i l'adolescència 
Alumnes de tota la 
UAB 1,5 

Institut Britànic Estudi de llengües - Anglès 07. Institut Britànic 
Alumnes de tota la 
UAB   

Secretaria General de Joventut Director/a activitats de lleure infantil i juvenil 
Alumnes de tota la 
UAB 7,5 

Secretaria General de Joventut Monitor/a activitats de lleure infantil i juvenil 
Alumnes de tota la 
UAB 5 

Facultat de Traducció i Interpretació Hindi I 
Alumnes de tota la 
UAB 3 

Fundació EINA Introducció al fotogravat 
Alumnes de tota la 
UAB 6 

Fundació EINA 

Tècniques avançades de representació d'arquitectura i 
interiorisme I. De la representació material a la 
representació digital 

Alumnes de tota la 
UAB 3 

Fundació EINA 
Tècniques avançades de representació d'arquitectura i 
interiorisme II. El modelat virtual 

Alumnes de tota la 
UAB 3 

Arxiu occità (Institut d'Estudis 
Medievals) / Facultat de Filosofia i 
Lletres Introducció a la llengua occitana 

Alumnes de tota la 
UAB 2,5 
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Comissió de dinamització lingüística de 
la Fac. De Dret / Serveis de llengua de 
la UAB 

Seminari de dret i llengua 10 edició: "El dret lingüístic 
i la llengua catalana al segle XXI" 

Alumnes de tota la 
UAB 1,5 

Associació pro-disminuïts de la UAB Iniciació al sistema de Lecto-escriptura Braille 
Alumnes de tota la 
UAB 1,5 

Associació pro-disminuïts de la UAB Introducció a la llengua de signes catalana 
Alumnes de tota la 
UAB 2 

Gabinet de Comunicació i Educació Expedició Tahina-Can 2007: Guatemala 
Alumnes de tota la 
UAB 5 

Dirección Xeral de Política Lingüística 
(Xunta Galicia) Curs de gallec per adults. Nivell aprofundiment 

Alumnes de tota la 
UAB 5 

Dirección Xeral de Política Lingüística 
(Xunta Galicia) Curs de gallec per adults. Nivell iniciació 

Alumnes de tota la 
UAB 5 

Veterinaris sense fronteres UAB 
L'etnoveterinària en el marc de la sobirania 
alimentària 

Alumnes de tota la 
UAB 1,5 

Institut de Drets Humans de Catalunya 
(IDHC) Curs drets humans 2007 

Alumnes de tota la 
UAB 2,5 

Associació Ciudad y derechos Curs de drets humans 
Alumnes de tota la 
UAB 2,5 

Escola Universitària Creu Roja 
Violència familiar vers les dones: comprensió, anàlisi i 
intervenció 

Alumnes de tota la 
UAB 1,5 

Agrupació Astronòmica de Sabadell Curs d'astronomia general 
Alumnes de tota la 
UAB 2 

Agrupació Astronòmica de Sabadell Curs d'iniciació a l'astronomia i a l'observació del cel 
Alumnes de tota la 
UAB 1,5 

Agrupació Astronòmica de Sabadell Curs d'iniciació a l'astronomia i a l'ús del telescopi 
Alumnes de tota la 
UAB 1,5 

Agrupació Astronòmica de Sabadell Curs de tècniques d'observació 
Alumnes de tota la 
UAB 1,5 

Agrupació Astronòmica de Sabadell Curs de tècniques d'observació i treballs de recerca  
Alumnes de tota la 
UAB 2 

Escola Universitària Ciències Salut 
(EUCS) Manresa Curs pràctic de medicina de muntanya 

Alumnes de tota la 
UAB 2,5 

Universitat Internacional de la Pau Processos de pau: teoria i estudi de casos 
Alumnes de tota la 
UAB 2 

La casa dels músics Història de la música 
Alumnes de tota la 
UAB 2 

La casa dels músics Iniciació vocal 
Alumnes de tota la 
UAB 2 

La casa dels músics Músiques de cinema 
Alumnes de tota la 
UAB 1,5 

L'obrador de la sala Beckett Introducció a la direcció escènica: del text a l'escena 
Alumnes de tota la 
UAB 2 

L'obrador de la sala Beckett 
Curs d'iniciació a l'escriptura teatral: creació de 
personatges 

Alumnes de tota la 
UAB 2 

L'obrador de la sala Beckett 
Curs d'iniciació a l'escriptura teatral. L'escena teatral: 
monòleg i diàleg 

Alumnes de tota la 
UAB 2 

L'obrador de la sala Beckett Curs traducció de textos teatrals: representar l'altre 
Alumnes de tota la 
UAB 1,5 

KETÉ Els mamífers marins: biologia i veterinària 
Alumnes de tota la 
UAB 1,5 

KETÉ 
Veterinària, biologia i recuperació de tortugues 
marines 

Alumnes de tota la 
UAB 1,5 

Departament de Filologia 
Catalana/Vicerectorat d'Estudiants i 
Cultura 

Campus i escena: reflexions sobre les estrenes 
teatrals actuals 

Alumnes de tota la 
UAB 3 
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Universitat de Barcelona 
Simposium Internacional sobre violència ver les 
dones: recuperació i creences 

Alumnes de tota la 
UAB 1,5 

 
 
Acord 82/2006, de 19 de desembre, pel qual es dóna el vistiplau a les activitats dirigides als estudiants de 
cada centre de la UAB, aprovades per les respectives Juntes de Centre, que donen dret a reconeixement com a 
crèdits de lliure elecció per al segon semestre del curs acadèmic 2006-2007, que tot seguit es transcriu: 
 

Nom Institució Títol Activitat 
Estudiants als 

quals va adreçada 
Crèdits 

Dep. Medicina UAB - Secció Al·lergologia 
Hospital Vall d'hebron Al·lergologia 

Alumnes facultat de 
Medicina 1,5 

Dep.CC.Morfològiques UAB - Servei 
Anatomia Patològica Hospital Vall 
d'Hebron Introducció a l'Anatomia Patològica diagnòstica 

Alumnes facultat de 
Medicina 9 

Fundació Doctor Robert Documentació clínica 
Alumnes facultat de 

Medicina 3 
 

Nom Institució Títol Activitat 
Estudiants als 

quals va adreçada 
Crèdits 

Universitat de Girona, Facultat de Lletres: 
Departament de Geografia, Història i 
Història de l’Art. 

IV Seminari Internacional de la Cultura Escrita 
“Josep Arnall i Juan”. Memòria Feudal i 
Individualitat Burgesa: Paraules, Sons i Imatges. 

Alumnes de Filosofia i 
Lletres 

1,5 

UNED - Centro asociado de la UNED en 
Tudela (Navarra) Ciclo de conferencias - Hispania, Provincia romana 

Alumnes de Filosofia i 
Lletres 

2 

Projecte Ninam, S.L. 
Cetacis del Cap de Creus: Estudi del 
comportament i fotoidentificació 

Alumnes de Ciències 
ambientals 

3 

ECO-UNION, Associació de professionals 
pel medi ambient Curs d’ecologia urbana i canvi climàtic 

Alumnes de Ciències 
ambientals 

3 

Laboratorio Garrigó 
Formación práctica: Anàlisis de Aguas 
(contaminación y tratamiento) 

Alumnes de Geologia, 
Química i Ciències 

Ambientals 

2 

Laboratorio Garrigó 

Formación práctica: El control de la calidad en los 
laboratorios de Anàlisis (normas de calidad GLPs-
GMPs) 

Alumnes de Química i 
Ciències Ambientals 

2 

Laboratorio Garrigó 
Formación práctica: Formulación en Química 
Cosmética Alumnes de Química 

2 

Programa de Cooperació Educativa 
Universitat-empresa 

Realització de pràctiques en empreses fora 
d'Espanya 

Alumnes de la Fac. 
de CC. Econòmiques i 

Empresarials 

2,5 

Facultat de Ciències de la Comunicació 
Processos de producció i de difusió de continguts 
comunicatius 

Facultat de CC de la 
Comunicació 

7,5 

Facultat de Ciències de la Comunicació 
El paper del delegat com a gestor de la 
comunicació entre el centre i el grup classe 

Facultat de CC de la 
Comunicació 

2 

Facultat de Ciències de la Comunicació 
La comunicació institucional a l'organització de les 
jornades universitàries 

Facultat de CC de la 
Comunicació 

2 

Facultat de Ciències de la Comunicació 
II Conferència catalana de joves lectors, el 
ciberpeiriodisme 

Facultat de CC de la 
Comunicació 

1,5 

Departament de Periodisme 
Centres culturals i mitjans de comunicació de 
Catalunya 

Alumnes de 
Periodisme 

4 

AVAFES Barcelona Conservació i medicina de primats 
Alumnes de 
Veterinària 

1,5 
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GEAC (Grup d'Estudiants Amics dels 
Cavalls) 

Jornades pràctiques en les carreres de resistència 
a cavall (Raids) 

Alumnes de 
Veterinària 

1,5 

GEAC (Grup d'Estudiants Amics dels 
Cavalls) Jornades teorico-pràctiques en Medicina Equina 

Alumnes de 
Veterinària 

1,5 

GEAC (Grup d'Estudiants Amics dels 
Cavalls) Aprofundim en el món del cavall, 6ª part 

Alumnes de 
Veterinària 

2 

IVSA 
Introducció al maneig i medicina d'animals 
salvatges i de zoo. 

Alumnes de 
Veterinària 

1,5 

IVSA 
Jornades de traumatologia en clínica de petits 
animals 

Alumnes de 
Veterinària 

1,5 

Projecte Ninam, S.L. 
Cetacis del Cap de Creus: Estudi del 
comportament i fotoidentificació 

Alumnes de 
Veterinària 

3 

Fundació Dr. Robert Rehabilitació Logopèdica del Disfèmic 

Alumnes 
Fac.Psicologia (Llic. 

Psicologia i 
Logopèdia) 

2 

Fundació Dr. Robert La veu i la seva rehabilitació 
Alumnes diplomatura 

Logopèdia 

2 

Fundació Dr. Robert Logopèdia a l'implant coclear 

Alumnes 
Fac.Psicologia (Llic. 

Psicologia i 
Logopèdia) 

1,5 

Fundació Dr. Robert Logopèdia en el Laringectomitzat 
Alumnes diplomatura 

Logopèdia 
1,5 

Tonema Logopèdia Estratègies d'intervenció en logopèdia holística 
Alumnes diplomatura 

Logopèdia 
3 

AJUREC, S.C.P. Curs d'addiccions psicològiques 
Alumnes estudis 

Psicologia 
1,5 

AJUREC, S.C.P. Curs d'Estiu d'Addicions Psicològiques 
Alumnes estudis 

Psicologia 
1,5 

Societat Catalana de Recerca i Teràpia del 
Comportament (SCRITC) 

5è Congrés Mundial de Teràpies Cognitives i 
Conductuals (SCRITC)  

Alumnes estudis 
Psicologia 

2 

Lessius Hogeschool d'Antwerpen Programa Intensiu Sòcrates de Logopèdia 
Alumnes estudis 

Logopèdia 
2 

Departament de Traducció i Interpretació Traducció jurídica anglès-català 

Alumnes de 
Traducció i 

Interpretació 
2,5 

Departament de Traducció i Interpretació Traducció jurídica francès-català 

Alumnes de 
Traducció i 

Interpretació 
2,5 

Asociación Internacional ALEPH 

IV Congreso de la Asociación Internacional ALEPH 
"Lectores, editores y audiencia: la recepción en la 
literatura hispánica 

Alumnes de Filosofia i 
Lletres, CC. 

Comunicació i 
Traducció i 

Interpretació 

1,5 

Blue Mango Theatre Talk to me: Promoting effective English 
Alumnes de Ciències 

de l'Educació 
1,5 

Facultat de Ciències Educació 
VII Jornades de la Titulació de Mestre de Llengües 
Estrangeres 

Alumnes de Ciències 
de l'Educació 

1,5 

Facultat de Ciències de l'Educació L'escola una eina terapèutica pels infants autistes 

Alumnes de CC. 
Educació Pla 79; Pla 
598; Pla 80; Pla 85 

2 

Facultat de Ciències Educació 
II Jornada Interuniversitària d'Estudiants de 
Mestre d'Educació Especial 

Alumnes de CC. 
Educació Pla 80 

1,5 
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Facultat de Ciències Educació Converses Pedagògiques 
Alumnes de CC. 
Educació Pla 76 

3 

Institut Barcelona Esport  (Ajuntament de 
Barcelona) V Jornades d'Educació i Esport 

Alumnes de Ciències 
de l'Educació 

1,5 

Grup Interuniversitari d'Escola Rural 
XII Jornades d'Escola Rural en la formació dels 
mestres de Catalunya 

Alumnes de Ciències 
de l'Educació 

1,5 

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la 
Salut de Catalunya i Balears 

Intercanvi de recerca a l'estranger i Espanya 
(AECS) 

Alumnes Facultat 
Biociències 

9 

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la 
Salut de Catalunya i Balears Videofòrum de les dona (AECS) 

Alumnes Facultat 
Biociències 

1,5 

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la 
Salut de Catalunya i Balears MediCINE, Cinefòrum sobre el mon de la medicina 

Alumnes Facultat 
Biociències 

1,5 

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la 
Salut de Catalunya i Balears I Jornades de sexualitat i sexologia 

Alumnes Facultat 
Biociències 

1,5 

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la 
Salut de Catalunya i Balears III Jornades de recerca Gemma Rosell i Romero 

Alumnes Facultat 
Biociències 

2 

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la 
Salut de Catalunya i Balears III Jornades de recerca Gemma Rosell i Romero 

Alumnes Facultat 
Biociències 

1,5 

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la 
Salut de Catalunya i Balears Cinefòrum: drets humans- Salut (AECS) 

Alumnes Facultat 
Biociències 

1,5 

Laboratorio Garrigó 
Formación práctica: Análisis de aguas. 
Contaminación y tratamiento 

Alumnes Facultat 
Biociències 

2 

Laboratorio Garrigó 

Formación práctica: El control de calidad en los 
laboratorios de análisis (Normas de Calidad GLPs-
GMPs) 

Alumnes Facultat 
Biociències 

2 

Laboratorio Garrigó 
Formación práctica: Formación en Química 
cosmética 

Alumnes Facultat 
Biociències 

1,5 

Eco-union, Associació de professionals pel 
medi ambient Curs d’ecologia urbana i canvi climàtic Alumnes de Biologia 

1,5 

Projecte Ninam, S.L. 
Cetacis del Cap de Creus: Estudi del 
comportament i fotoidentificació 

Alumnes Facultat 
Biociències 

3 

Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions 
Forestals (CREAF) 

Sistema d’Informació Geogràfica (SIG-GIS) 
MiraMon –Nivell Avançat Alumnes de Biologia 

0,5 

Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions 
Forestals (CREAF) 

Sistema d’Informació Geogràfica (SIG-GIS) 
MiraMon –Nivell Estàndard Alumnes de Biologia 

0,5 

Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions 
Forestals (CREAF)  

Sistema d’Informació Geogràfica (SIG-GIS) 
MiraMon –Nivell Anàlisi Alumnes de Biologia 

0,5 

Dep TES Curs de ADS (Advanced Desig System) Alumnes ETSE 2 

NET 
Curs pràctic d'administració de xarxes i 
comunicacions Alumnes ETSE 

4,5 

EUIS XII Jornades de cable a Catalunya Alumnes ETSE 1,5 

ASCAMM 
Reciclatge de residus del sector del metall i 
transformats plàstics Alumnes ETSE 

2 

ASCAMM Metrologia tridemensional Alumnes ETSE 4 

ASCAMM Disseny de peça de xapa Alumnes ETSE 2 

ASCAMM Disseny de peça de plàstic Alumnes ETSE 3 

ASCAMM Dibuix tècnic mecànic en CAD 2D Alumnes ETSE 2 

ASCAMM 
Simulació CAE per a la transformació de peces de 
xapa Alumnes ETSE 

2 

ASCAMM 
Sistema de gestió mediambiental ISO 
14.000:2001 Alumnes ETSE 

2 

ASCAMM Disseny i mecanitzat per ordinador CAD-CAM Alumnes ETSE 5 

ETSE 
Participació  concurs Ricoh - sun 
(desenvolupament JAVA) Alumnes ETSE 

2 
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EUEE 
El nou pla general de comptabilitat (la regulació 
comptable a partir del 2007) 

Alumnes EU 
Empresarials 

Sabadell 
1,5 

EUEE Cicle de conferències d'Economia Solidària 

Alumnes EU 
Empresarials 

Sabadell 
1,5 

EUI XII Jornades del Cable a Catalunya 
Alumnes EU 

Informàtica Sabadell 
1,5 

EUI-Network Ex. Trainer 
Curs Pràctic d'Administració de Xarxes i 
Comunicacions 

Alumnes EU 
Informàtica Sabadell 

4,5 

Escola Universitària d'Infermeria Vall 
d'Hebron Assertivitat i confiança personal 

Alumnes Vall 
d'Hebron 

1,5 

Escola Universitària d'Infermeria Vall 
d'Hebron 

El joc teatral. Com a mitjà per a la millora de la 
relació assistencial 

Alumnes Vall 
d'Hebron 

1,5 

Escola Universitària Creu Roja 
The use of creative Expression in Occupational 
Therapy Alumnes Creu Roja 

3,5 

Escola Universitària Creu Roja 
VII Congreso Nacional de Estudiantes de Terapia 
Ocupacional Alumnes Creu Roja 

2 

Escola Universitària Creu Roja 
VII Congreso Nacional de Estudiantes de Terapia 
Ocupacional Alumnes Creu Roja 

1,5 

Escola Universitària d'Informàtica Tomàs 
Cerdà Jornades universitat empresa i tecnologia  

Alumnes EU 
Informàtica Tomàs 

Cerdà 
1,5 

EU Ciències de la Salut Aspectes legals de les actuacions sanitàries 
Alumnes EUCS 

Manresa 
1,5 

EU Ciències de la Salut Assistència i Transport sanitari urgent Alumnes FUB 4,5 

EU Ciències de la Salut Atenció sociosanitària 
Alumnes EUCS 

Manresa 
2 

Estudis d'Infermeria de l'EU Ciències de la 
Salut Iniciació a l'Àrea quirúrgica i a la instrumentació 

Alumnes EUCS 
Manresa 

4,5 

Biblioteca del Campus Universitari de 
Manresa Introducció a la recerca bibliogràfica Alumnes FUB 

1,5 

E.U.E.Empresarials Manresa L'anglès empresarial - conversa Alumnes FUB 3 

 
 
Acord 83/2006, de 19 de desembre, pel qual s’aproven els criteris per a l’assignació del pressupost de 
funcionament als màsters oficials, que tot seguit es transcriu:  
 

Criteris per a l'assignació del pressupost de funcionament als màsters oficials 
 

1. Temporalment, fins que el departament responsable d’Universitats no estableixi la forma de 
finançament dels màsters (assimilats al grau o bé al doctorat), proposem un model de distribució del 
pressupost específic. 

 
2. L’assignació global als màsters oficials 2006-2007 s’ha calculat en base als recursos repartits als 

programes de doctorat que substitueixen (aproximadament 100.000 €) als quals s’en afegirien 50.000 
€ més.  

3. La proposta de repartiment pot ser: 

- 10% fix, igual per a tots els màsters, subjecte a límit inferior de 10 estudiants per màster. 
- 30% en base als crèdits de recerca ponderats, com s’aplicarà ara als programes de doctorat, 

per 1,4 en els àmbits d’experimentals, tecnològiques i salut.  
- 40% en base a la ratio demanda- oferta, és a dir, a la relació entre crèdits matriculats i crèdits 

oferts. 
- 20% en base al percentatge d’èxit, és a dir, la relació entre crèdits superats i crèdits 

matriculats. En el curs 2006-2007 aquest percentatge d’èxit s’estimarà idèntic per a tots els 
màsters.  
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4. Sobre aquesta base de repartiment es preveu que cap màster que prové d’un programa de doctorat 
anterior pugui rebre menys que el que resultaria d’aplicar els criteris del model de distribució del 
pressupost entre els programes de doctorat. 

5. Pels màsters internuniversitaris es calcularà el percentatge de participació de la UAB en la docència 
total i aquest coeficient s’aplicarà a l’assignació prevista inicialment.  

6. Els Erasmus Mundus disposen d’un finançament a part. 
 
Acord 84/2006, de 19 de desembre, pel qual s'informa favorablement les propostes de tribunals de premis 
extraordinaris de les titulacions de la Facultat de Biociències, de la Facultat de Ciències de l’Educació, Facultat 
de Dret i Facultat de Psicologia. 
 
 
I.3.2. Comissió de Doctorat 
 
Acord 25/2006, de 14 de desembre, pel qual s’aproven els programes de doctorat per al curs acadèmic 
2007-2008, condicionat a que la revisió acadèmica sigui favorable, que tot seguit es transcriu: 
 

Llista d’estudis de Doctorat 2006-07/2007-08  
 

Ciències de la Salut 
TÍTOL DELS ESTUDIS DE DOCTORAT DEPARTAMENT 
 
Ciències dels aliments  CIÈNCIA ANIMAL I DELS ALIMENTS 

 
Immunologia BIOLOGIA CEL.LULAR, FISIOLOGIA  I IMMUN. 
 
Medicina i sanitat animals  MEDICINA I CIRURGIA AN./ SANITAT I D'ANAT. AN 
 
Producció animal  CIÈNCIA ANIMAL I DELS ALIMENTS 
 
Ciències Experimentals 
TÍTOL DELS ESTUDIS DE DOCTORAT DEPARTAMENT 
 
Ciència i Tecnologia Ambientals  ICTA 
 
Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat CEHIC 
 
Informàtica ARQUITECTURA DE COMPUTADORS I SITEMES  

 OPERATIUS/ MICROELECTRÒNICA I SISTEMES  
 ELECTRÒNICS/ CIÈNCIES DE LA COMPUTACIÓ/  
 ENGINYERIA DE LA INFORMACIÓ I DE LES  
 COMUNICACIÓ 

 
Matemàtiques MATEMÀTIQUES 
 
Ciències Humanes 
TÍTOL DELS ESTUDIS DE DOCTORAT DEPARTAMENT 
 
Ciència cognitiva i llenguatge  FILOLOGIA CATALANA 
 
Història comparada i Política Social  HISTÒRIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA 
 
Llengua i Literatura Catalanes FILOLOGIA CATALANA 
 
Literatura comparada  FILOLOGIA ESPANYOLA 
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Ciències Socials 
TÍTOL DELS ESTUDIS DE DOCTORAT DEPARTAMENT 
 
Antropologia Social i Cultural  ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL 
 
Demografia  GEOGRAFIA 
 
Geografia  GEOGRAFIA 
 
Psicologia de l'Educació PSICOLOGIA BÁSICA, EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ 
 
Psicologia social  PSICOLOGIA SOCIAL 
 
Sociologia SOCIOLOGIA 
 
Ciències Experimentals 
TÍTOL DELS ESTUDIS DE DOCTORAT DEPARTAMENT 
 
Ciència i Tecnologia Químiques QUÍMICA 
 
 

Llista de programes de Doctorat 2007-08  
 

Ciències de la Salut 
TÍTOL DEL PROGRAMA DEPARTAMENT 
 
Ciències dels aliments  CIÈNCIA ANIMAL I DELS ALIMENTS 

 
Farmacologia FARMACOLOGIA, TERAPEÚTICA I TOXICOLOGIA 
 
Immunologia BIOLOGIA CEL.LULAR, FISIOLOGIA I IMMUN. 
 
Medicina i sanitat animals  MEDICINA I CIRURGIA AN./ SANITAT I D'ANAT. AN 
 
Neurociències BIOLOGIA CEL.LULAR, FISIOLOGIA I MMUNOLOGIA 
 
Producció animal  CIÈNCIA ANIMAL I DELS ALIMENTS 
 
Psicopatologia d'infants, adolescents i adults PSICOLOGIA CLÍNICA I DE LA SALUT  
 
Ciències Experimentals 
TÍTOL DEL PROGRAMA DEPARTAMENT 
 
Biologia cel·lular BIOLOGIA CEL.LULAR, FISIOLOGIA I IMMUN. 
 
Ciència de materials QUÍMICA/FÍSICA/GEOLOGIA 
 
Ciències Ambientals  ICTA 
 
Geologia GEOLOGIA 
 
Informàtica industrial. Tècniques avançades de prod TELECOMUNICACIÓ I D’ENGINYERIA DE SISTEMES 
 
Informàtica INFORMÀTICA 
 
Matemàtiques/ Doctoral Program in Mathematics MATEMÀTIQUES 
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Ciències Humanes 
 
TÍTOL DEL PROGRAMA DEPARTAMENT 
 
Arqueologia Prehistòrica PREHISTÒRIA 
 
Art ART 
 
Arts escèniques FILOLOGIA CATALANA 
 
CC. I Tècniq. Estuci i Conservació del  
Patrimoni Bibliogràfic i Documental CC. ANTIGUITAT I DE L’EDAT MITJANA 
 
Ciència cognitiva i llenguatge  FILOLOGIA CATALANA 
 
Filologia Anglesa FILOLOGIA ANGLESA I GERMANÍSTICA 
 
Filologia espanyola FILOLOGIA ESPANYOLA 
 
Filosofia FILOSOFIA 
 
Història comparada, social, política i cultural  HISTÒRIA MODERNA I  CONTEMPORÀNIA 
 
Informació i Documentació en la era digital FILOLOGIA CATALANA 
 
Interun .Cultures en Contacte amb la  
Mediterrània Antiga CC. ANTIGUITAT I DE L’EDAT MITJANA 
 
Interuniversitari en Arqueologia Clàssica CC.ANTIGUITAT I DE L’EDAT MITJANA 
 
Llengua i cultures romàniques FILOLOGIA FRANCESA I ROMÀNICA 
 
Llengua i Literatura Catalanes FILOLOGIA CATALANA 
 
Musicologia ART 
 
Recerca en Història Antiga i Medieval CC. ANTIGUITAT I DE L’EDAT MITJANA 
 
Teoria de la literatura i literatura comparada  FILOLOGIA ESPANYOLA 
 
Ciències Socials 
TÍTOL DEL PROGRAMA DEPARTAMENT 
 
Antropologia Social i Cultural  ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL 
 
Ciència política i de l'administració. Pensar i  
governar les societats complexes CIÈNCIA POLÍTICA I DRET PÚBLIC 
 
Creació, estratègia i gestió d'empreses ECONOMIA DE L'EMPRESA 
 
Demografia  GEOGRAFIA 
 
Didàctica de la llengua i la literatura DIDÀCTICA DE LA LLENGUA, LA LITERATURA I   
 LES CC. SOCIALS 
 
Didàctica de la música DIDÀCTICA DE L’EXPRESS.MUSICAL, PLÀSTICA I  
 CORPORAL 
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Didàctica de les ciències i les matemàtiques DIDÀCT.MATEMÀTICA I LES CC.EXPERIMENTALS 
 

Didàctica de les ciències socials DIDÀCTICA DE LA LLENGUA, LA LITERAT.I LES CC.SOCIALS 
 
Doctorat internacional en anàlisi econòmica  ECONOMIA I HISTÒRIA ECONÒMICA 
 
Dret del comerç i la contractació. Especialització DRET PRIVAT 
 
Dret públic. les transform. de l'estat de dret des de 
 la persp. de la Filos. del Dret, el Dret Constitucional 
 i el Dret Penal CIÈNCIA POLÍTICA I DRET PÚBLIC 
 
Economia aplicada ECONOMIA APLICADA 
 
Economia, Organització i Gestió BUSINESS ECONOMICS ECONOMIA DE L'EMPRESA 
 
Educació Ambiental DIDÀCT.MATEMÀTIQUES I CC.EXPERIMENTALS 
 
Educació Física i Esport:. Did. I Desenv. Profes. DIDÀCTICA DE L’EXPRESS.MUSICAL 
 
Geografia  GEOGRAFIA 
 
Història i Institucions Econòmiques ECONOMIA I HISTÒRIA ECONÒMICA 

 
Percepció, comunicació i temps PSICOLOGIA BÁSICA, EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ 
 
Psicologia de l'aprenentatge humà PSICOLOGIA BÁSICA, EVOLUTIVA IDE L'EDUCACIÓ 

 
Psicologia de l'Educació PSICOLOGIA BÁSICA, EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ 
 
Psicologia de la comunicació.Interacció social i  
desenvolupament humà PSICOLOGIA BÁSICA, EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ 
 
Psicologia social  PSICOLOGIA  SOCIAL 
 
Qualitat i procesos d'innovació educativa PEDAGOGIA APLICADA 
 
Relacions internacionals i Integració Europea INSTITUT UNIVERSITARI D’ESTUDIS EUROPEUS 
 
Seguretat i prevenció DRET PUBLIC I CC.HISTORICOJURÍDIQUES 
 
Sistema de justicia penal CIÈNCIA POLÍTICA I DRET PÚBLIC 
 
Sociologia SOCIOLOGIA 
 
 
Acord 26/2006, de 14 de desembre, pel qual, per delegació del Consell de Govern, s’atorguen els premis 
extraordinaris de doctorat següents: 

Per al curs acadèmic 2005/06, a proposta del Departament de Filologia Anglesa i Germanística, al senyor David 
Owen. 

Per al curs acadèmic 2005/06 i 2006/07, a proposta del Departament de Pediatria, d’Obstetrícia i de 
Ginecologia, al senyor Miguel Gussinyé Canadell i a la senyora Gemma Mancebo Moreno. 

Per als cursos acadèmics anteriors al 2004/05, per al programa de doctorat en Percepció, Comunicació i Temps, 
a proposta del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació, a la senyora M. Teresa Mas Parera. 
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Per al curs acadèmic 2004/05, per al programa de doctorat en Percepció, Comunicació i Temps, a proposta del 
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació, al senyor Christian Hederich Martínez. 

Per als cursos acadèmics anteriors al 2004/05, a proposta del Departament de Traducció i d’Interpretació, a la 
senyora Pilar Sánchez Gijón. 

Per al curs acadèmic 2004/05, a proposta del Departament de Traducció i d’Interpretació, a la senyora Tsui-ling 
Huang. 

Acord 27/2006, de 14 de desembre, pel qual s’acorda resoldre les sol·licituds referents a peticions 
presentades per alumnes de doctorat o pels responsables dels programes de doctorat.  
 
 
l.3.3. Comissió de Personal Acadèmic 
 
Acord 25/2006, de 13 de desembre, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la proposta de 
convocatòria de concursos d’accés a places de cossos docents.  

Concurs de places de professorat (Places Campus) 

 
Referència del Concurs:  A1/ 026 
Cos docent:  Catedràtic d’Universitat  Nombre de places: Una 

Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular 

Departament:  Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia 
 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
BERNARDO CASTELLANO LÓPEZ CU Universitat Autònoma de Barcelona 
JOSÉ PABLO HERVÁS SÁNCHEZ CU Universitat Autònoma de Barcelona  
 
Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
FERNANDO PICATOSTE RAMON CU Universitat Autònoma de Barcelona 
ANTONIO ARMARIO GARCIA  CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 

Concurs de places de professorat (Places Vinculades) 

 
Referència del Concurs: B1/ 115 
Cos docent: Professor Titular d’Universitat   Nombre de places: Una 

Àrea de coneixement: Medicina 

Especialitat: Hematologia i Hemoteràpia 

Institució Sanitària: Institut Català de la Salut 

Destí: Hospital Germans Trias i Pujol 
 
 
COMISSIÓ:  
Membres a proposta del Departament 
 
MANUEL RIBAS MUNDÓ  CU Universitat Autònoma de Barcelona 
CELESTINO REY-JOLY BARROSO CU Universitat Autònoma de Barcelona 
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Membres a proposta del Departament amb el vist-i-plau del Centre: 
 
JORDI SIERRA GIL   CU Universitat Autònoma de Barcelona 
MANUEL MONREAL BOSCH  CU Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Acord 26/2006, de 13 de desembre, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la proposta de 
comunicació al Consejo de Coordinación Universitaria de places de cossos docents per habilitar.  
 

Places docents de Campus 

 
1 plaça de Professor Catedràtic d’universitat en l’àrea de Producció animal 

1 plaça de Professor Catedràtic d’Universitat en l’àrea de Medicina i Cirurgia Animal 

1 plaça de Professor Titular d’Universitat en l’àrea d’Estètica i Teoria de les Arts 

 
 
Acord 27/2006, de 13 de desembre, pel qual s’Informa favorablement, els principis, els objectius i els 
procediments relatius a l’estructuració de la carrera docent a la UAB.  
 
 
I.3.4. Comissió de Política Lingüística 
 
Acord 3/2006, de 21 de desembre, pel qual s’aprova la proposta de resolució de la convocatòria d’ajuts per 
a la redacció de tesis doctorals en català, que tot seguit es transcriu: 
 
 

Resolució de la convocatòria d’ajuts per a redactar tesis doctorals en català. Any 2006. 
 
 

Nom Departament Data de lectura Pressupost Resolució 

M. S. M. Dept. de Psicologia i Metodologia 
de les Ciències de la Salut 

Primer semestre del 2007 403,65 € 403,65 € 

R. R. T. Dept. de Medicina Últim trimestre del 2007 269,10 € 269,10 € 

Total   672,75 € 672,75 € 

 
 
Acord 4/2006, de 21 de desembre, pel qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per a projectes de dinamització 
lingüística i la convocatòria d’ajuts per a la redacció de tesis doctorals en català., que tot seguit es transcriu: 
 

Convocatòria d’ajuts a projectes de dinamització lingüística. Any 2007. 
 
[L'import destinat a aquesta convocatòria és de 2.400 €] 
 
L'objectiu d'aquesta convocatòria és fomentar l'elaboració de projectes que contribueixin a dinamitzar l'ús de la 
llengua catalana a la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
1. Requisits de les persones sol·licitants 
Poden presentar sol·licituds per a aquesta convocatòria tot l'alumnat, el professorat, el personal investigador i 
el personal d'administració i serveis de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
2. Destinació dels ajuts 
Els ajuts, que com a màxim seran de 600 €, es poden destinar als conceptes següents: 
2.1 Edició del material elaborat o de material per a difondre el projecte entre la comunitat universitària. 
2.2 Despeses derivades de col·laboracions o serveis externs. 
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2.3 Assessorament lingüístic, correcció o traducció al català del material elaborat, per part del Servei de 
Llengües de la UAB. 

 
3. Priorització i valoració 
Es prioritzaran els projectes següents: 
3.1 Els que tinguin com a objectiu posar a l’abast dels estudiants universitaris manuals i materials docents 

en llengua catalana. 
3.2 Els que contribueixin a la normalització i difusió terminològiques en llengua catalana d’àrees 

relacionades amb els estudis que s’imparteixen a la UAB. 
3.3 Els que promoguin la reflexió sobre la gestió i diversitat lingüístiques, atenent la situació de la llengua 

catalana com a llengua pròpia de Catalunya i minoritària en el context europeu. 
3.4 Els estudis sobre la situació sociolingüística a la Universitat. 
 
Es valoraran els aspectes següents: 
3.5 El fet que els projectes s'adrecin a un nombre ampli de destinataris. 
3.6 La coherència del projecte i l’adequació del pressupost. 
3.7 La complementarietat dels projectes amb les actuacions de la UAB en política lingüística. 
 
4. Documents que cal aportar 
L'imprès de sol·licitud, que es pot recollir a la Secretaria General. 
 
5. Termini de presentació de sol·licituds 
Aquesta convocatòria té un termini obert durant tot l'any 2006. Les sol·licituds s'han de presentar a la 
Secretaria General. 
 
6. Resolució 
La Comissió de Política Lingüística resoldrà la convocatòria com a mínim un cop cada tres mesos. La Comissió 
es reserva el dret, un cop vistos els projectes presentats, de declarar la convocatòria deserta o augmentar 
l'import màxim destinat a un projecte. 
 
7. Difusió 
En la difusió i en cada exemplar del material elaborat, s'hi ha de fer constar la col·laboració de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 
 

Convocatòria d’ajuts per a redactar tesis doctorals en català. Any 2007. 
 
[L'import destinat a aquesta convocatòria és de 6.000 € ] 
 
L'objectiu d'aquesta convocatòria és fomentar la redacció de tesis doctorals en llengua catalana a la Universitat 
Autònoma de Barcelona, com també assegurar la qualitat lingüística de les tesis en català. 
 
1. Requisits de les persones sol·licitants 
 
Poden presentar sol·licituds per a aquesta convocatòria totes les persones que siguin estudiants de postgrau de 
la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
2. Destinació dels ajuts 
 
2.1 Els ajuts es destinaran a subvencionar les despeses derivades de la correcció de les tesis doctorals. 
2.2 El Servei de Llengües gestionarà la correcció de les tesis (tarifes, correctors, etc.). 
 
3. Documents que cal aportar 
 
3.1 L'imprès de sol·licitud, que es pot recollir a la Secretaria General. 
3.2 Una certificació que acrediti que s'ha inscrit la tesi. 
 
4. Termini de presentació de sol·licituds 
 
4.1 Aquesta convocatòria és oberta durant tot l'any 2007. 
4.2 Les sol·licituds s'han de presentar a la Secretaria General. 
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5. Resolució 
 
5.1 La Comissió de Política Lingüística resoldrà la convocatòria com a mínim un cop cada tres mesos. 
 
 
l.4. Resolucions del Rectorat 
 
Resolució del rector, de 18 de desembre de 2006, per la qual es deleguen les funcions que li corresponen 
com a rector d’aquesta universitat en la Dra. Dolors Riba i Lloret, vicerectora d’Ordenació Acadèmica, durant el 
període comprès entre els dies 23 i 31 de desembre de 2006 (ambdós inclosos), per tal que durant l’esmentat 
període el substitueixi en l’exercici del càrrec.  
 
Resolució del rector, de 18 de desembre de 2006, per la qual es deleguen les funcions que li corresponen 
com a rector d’aquesta universitat en el Dr. Jordi Marquet Cortés, vicerector de Projectes Estratègics, durant el 
període comprès entre els dies 1 i 7 de gener de 2007 (ambdós inclosos), per tal que durant l’esmentada 
jornada el substitueixi en l’exercici del càrrec.  
 
 
II. Nomenaments i cessaments 
 
II.1. Facultats i Escoles universitàries 
 
Nomenaments 
Resolució del rector, d’1 de desembre de 2006, per la qual es nomena el senyor Eduardo César Galobardes 
coordinador de laboratoris de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria. 
 
Resolució del rector, de 7 de desembre de 2006, per la qual es nomena el senyor Francesc de Rueda Roigé  
coordinador d’Estudis de la Llicenciatura d’Història de l’Art de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució del rector, de 7 de desembre de 2006, per la qual es nomena el senyor Josep Maria Basart 
Muñoz sotscoordinador d’Enginyeria Informàtica de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria. 
 
Cessaments 
Resolució del rector, d’1 de desembre de 2006, per la qual el senyor Ricardo Juan Toledo Morales cessa 
com a coordinador de laboratoris de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria. 
 
Resolució del rector, de 7 de desembre de 2006, per la qual la senyora Anna Vié Riba cessa com a 
coordinadora d’Estudis de la Llicenciatura d’Història de l’Art de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució del rector, de 7 de desembre de 2006, per la qual es la senyora Ana Cortés Fité cessa com a  
sotscoordinadora d’Enginyeria Informàtica de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria. 
 
 
II.2. Departaments 
 
Nomenaments 
Resolució del rector, d’1 de desembre de 2006, per la qual es nomena la senyora Mercè Villanueva Gay 
secretària del Departament d’Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions. 
 
Resolució del rector, d’1 de desembre de 2006, per la qual es nomena el senyor Guillermo Serés Guillén 
coordinador de Tercer Cicle del Departament de Filologia Espanyola. 
 
Resolució del rector, d’1 de desembre de 2006, per la qual es nomena el senyor José Blas Navarro  
coordinador de Tercer Cicle i coordinador de la Unitat de Metodologia de les Ciències del Comportament del 
Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut. 
 
Resolució del rector, de 20 de desembre de 2006, per la qual es nomena la senyora Rosa Maria Bartolomé 
Comas coordinadora de la Unitat de Microbiologia de Medicina del Departament de Genètica i de Microbiologia. 
 
Resolució del rector, de 20 de desembre de 2006, per la qual es nomena la senyora Núria Gaju Ricart 
coordinadora de la Unitat de Microbiologia de Campus del Departament de Genètica i de Microbiologia. 
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Resolució del rector, de 20 de desembre de 2006, per la qual es nomena el senyor Ricard Marcos Dauder 
coordinador dels Estudis de Postgrau del Departament de Genètica i de Microbiologia. 
 
Resolució del rector, de 20 de desembre de 2006, per la qual es nomena la senyora Montserrat Llagostera 
Casas directora del Departament de Genètica i de Microbiologia. 
 
Resolució del rector, de 20 de desembre de 2006, per la qual es nomena el senyor Jordi Surrallés Calonge 
secretari del Departament de Genètica i de Microbiologia. 
 
Resolució del rector, de 20 de desembre de 2006, per la qual es nomena la senyora María José Milán 
Sendra secretària del Departament de Ciència Animal i dels Aliments. 
Cessaments 
 
Resolució del rector, d’1 de desembre de 2006, per la qual el senyor Jaume Pujol Capdevila cessa com a 
secretari del Departament d’Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions. 
 
Resolució del rector, d’1 de desembre de 2006, per la qual la senyora María Ángeles Torras Francés cessa 
com a coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Filologia Espanyola. 
 
Resolució del rector, d’1 de desembre de 2006, per la qual el senyor Josep Maria Losilla Vidal cessa com a 
coordinador de Tercer Cicle i coordinador de la Unitat de Metodologia de les Ciències del Comportament del 
Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut. 
 
Resolució del rector, d’1 de desembre de 2006, per la qual la senyora Mercè Villanueva Gay cessa com a 
coordinadora de grau del Departament d’Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions. 
 
Resolució del rector, de 7 de desembre de 2006, per la qual la senyora M. Manuela Hernández Herrero 
cessa com a coordinadora de la Unitat Departamental de Ciència dels Aliments del Departament de Ciència 
Animal i dels Aliments. 
 
Resolució del rector, de 20 de desembre de 2006, per la qual el senyor Pere Coll Figa cessa com a 
coordinador de la Unitat de Microbiologia (Medicina) del Departament de Genètica i de Microbiologia. 
 
Resolució del rector, de 20 de desembre de 2006, per la qual la senyora Marina Luquín Fernández cessa 
com a coordinadora de la Unitat de Microbiologia (Ciències) del Departament de Genètica i de Microbiologia. 
 
Resolució del rector, de 20 de desembre de 2006, per la qual el senyor Jordi Mas Gordi cessa com a 
coordinador dels Estudis de Postgrau del Departament de Genètica i de Microbiologia. 
 
Resolució del rector, de 20 de desembre de 2006, per la qual el senyor Ricard Marcos Dauder cessa com a 
director del Departament de Genètica i de Microbiologia. 
 
Resolució del rector, de 20 de desembre de 2006, per la qual la senyora Montserrat Llagostera Casas 
cessa com a secretària del Departament de Genètica i de Microbiologia. 
 
Resolució del rector, de 20 de desembre de 2006, per la qual la senyora Roser Sala Pallarès cessa com a 
secretària del Departament de Ciència Animal i dels Aliments. 
 
 
III. Convenis 
 
III.1. Marcs de col·laboració 
 
Conveni d’1 de desembre de 2006 entre la UAB, la Universidad Tecnológica Metropolitana de Santiago de 
Xile, la Institució "Tercer Ciclo" de  Santiago de Xile i la Fundació per als Estudis de Prevenció i Seguretat 
Integral (FEPSI), per establir el marc de col·laboració en els àmbits de la docència i de la investigació. 
 
Conveni d’1 de desembre de 2006 entre la UAB i Can Tho University de Vietnam, per cooperar en el marc 
dels programes internacionals basats en el principi de reciprocitat. 
 
Conveni de 15 de desembre de 2006 entre la UAB i l’Armenian State Agrarian University (Armènia), per 
establir el marc de cooperació en ensenyament i recerca en el camp de l'educació. 
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III.2. Específics 
 
Conveni de 21 de juliol de 2006 entre la UAB, l’Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) i la 
Universitat Pompeu Fabra (UPF), per a la realització de la divuitena edició del Mestratge en Gestió Pública 
2006-2008. 
 
Conveni de 22 de setembre de 2006 entre la UAB i el Departament d'Educació i Universitats (DEIU), pel 
desenvolupament del II Programa de Promoció del Professorat de les universitats públiques catalanes 
(Resolució UNI/3068/2005). 
 
Conveni de 29 de setembre de 2006 entre la UAB, l’Organisme Autònom  Flor de Maig i l’Ajuntament de 
Molins de Rei, per a desenvolupar investigacions amb metodologies participatives dins de la diplomatura de 
postgrau sobre metodologies participatives  per al desenvolupament local i comunitari sota la denominació: 
Creació del Consell de vila com a Òrgan consultiu permanent i de participació. 
 
Conveni de 30 d’octubre de 2006 entre la UAB i el  Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),  
per a la concessió administrativa d'una parcel·la de la UAB a favor del CSIC per a la construcció de la seu del 
Centre d'investigació en Nanociència i Nanotecnologia, CIN2 (CSIC-ICN). 
 
Conveni de 31 d’octubre de 2006 entre la UAB i el Museu de la Immigració de Catalunya (MhiC), per a la 
realització de l'exposició Immigració: una nova mirada cultural a l'esport. 
 
Conveni d’1 de novembre de 2006 entre la UAB i l’Associació Catalana del Biodièsel (ACBiodièsel), per a la 
col·laboració en diferents accions relacionades amb la promoció del biodièsel i en l'organització de la 
participació de l'ACBiodièsel al Saló Ecocity. 
 
Conveni de 15 de novembre de 2006 entre la UAB i el Departament d'Educació i Universitats de la 
Generalitat de Catalunya, pel desenvolupament del programa socioeducatiu Campus Ítaca. 
 
Conveni de 6 de novembre de 2006 entre la UAB, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
el Departament d'Educació i Universitats i l’Institut Català de Nanotecnologia (ICN),  per a la creació del Centre 
d'investigació en Nanociència i Nanotecnologia, CIN2 (CSIC-ICN). 
 
Conveni d’1 de desembre de 2006 entre la UAB i Can Tho University de Vietnam, per a la col·laboració en 
un programa de doctorat d'Aqüicultura. 
 
Conveni de 5 de desembre de 2006 entre la UAB i l’Universitat de Viena, Àustria, per a la realització del 
projecte Cultural Differences and Trans-national Processes (CREOLE). 
 
 
IV. Convocatòries i resolucions de places 
 
IV.1. Personal docent i investigador 
 
Resolucions 
 
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 5 de desembre de 2006, per la qual es fa públic 
el resultat dels concursos per l’accés a places d’agregat en règim de contracte laboral (DOGC núm. 4787, de 27 
de desembre de 2006). 
 
 
IV.2. Personal d’administració i serveis 
 
Convocatòries 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, d’11 de desembre de 2006, 
per la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’Administratiu/va de Facturació amb 
destinació a l’Àrea d’Economia i Finances. 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, d’11 de desembre de 2006, 
per la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’Administratiu/va de Programació Docent 
amb destinació a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències de la Comunicació. 
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Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, d’11 de desembre de 2006, 
per la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir dues places d’Administratiu/va de Departament amb 
destinació al Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular (plaça A) i al Departament de Matemàtiques 
(plaça B). 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, d’11 de desembre de 2006, 
per la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’Administratiu/va de Departament amb 
destinació al Departament de Ciència Política i de Dret Públic. 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, d’11 de desembre de 2006, 
per la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’Administratiu/va amb destinació al Punt 
d’Informació – Plaça Cívica de l’Àrea de Comunicació i de Promoció. 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 12 de desembre de 2006, 
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 Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 12 de desembre de 2006, 
per la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir dues places de Tècnic/a de Suport Informàtic, amb 
destinació a l’Administració de Centre de les Facultats de Filosofia i Lletres i de Psicologia. 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 21 de desembre de 2006, 
per la qual s’anuncia concurrència per a cobrir una plaça d’Auxiliar Administratiu/iva, amb destinació a l’Àrea de 
Gestió i d’Administració de Recursos Humans. 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 22 de desembre de 2006, 
per la qual s’anuncia concurs públic per a cobrir una plaça de Tècnic/a Especialista amb destinació al Servei de 
Granges i Camps Experimentals de l’Administració de Centre de la Facultat de Veterinària. 
 
 
Resolucions 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, d’1 de desembre de 2006, 
per la qual s’atorga al senyor Aníbal Coronel Martínez la plaça de Professor d’idioma (Anglès) amb destinació al 
Servei de Llengües. 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, d’1 de desembre de 2006, 
per la qual s’atorga al senyor Pau Nolis Fañanas la plaça de Tècnic Mitjà amb destinació al Servei de 
Ressonància Magnètica de l’Administració de Centre de la Facultat de Ciències. 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 4 de desembre de 2006, 
per la qual s’atorga al senyor Sergi Mesonero Burgos la plaça de Tècnic Especialitzat de Producció Artística amb 
destinació al Centre de les Arts – Cultura en Viu. 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 18 de desembre de 2006, 
per la qual es fa pública la llista, per ordre de prelació, per cobrir substitucions de Tècnic/a Especialista de 
Laboratori amb destinació a diferents Administracions de Centre: Ana Maria Morist Yagüe (opció B1 – 
Estabulari) i Ana Maria Morist Yagüe i Pablo de Prado Fajardo (opció B2 – Necròpsies). 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 18 de desembre de 2006, 
per la qual es fa pública la llista, per ordre de prelació, per cobrir substitucions de Tècnic/a de Suport 
Informàtica amb destinació al Servei d’Informàtica Distribuïda: Senén Prieto Cerezo, Juan José Rodríguez 
Guerra, David López Giró i David Pérez Almansa. 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 19 de desembre de 2006, 
per la qual es declara deserta la concurrència per a cobrir una plaça d’Administratiu/iva, nivell bàsic, amb 
destinació a l’Àrea de Gestió i d’Administració de Recursos Humans. 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 19 de desembre de 2006, 
per la qual s’atorga a la Sra. Càndida Casademont Ferrer la plaça d’Administrativa de Departament, nivell 18, 
amb destinació al Departament de Perdiodisme, Administració de Centre de la Facultat de Ciències de la 
Comunicació. 
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Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 20 de desembre de 2006, 
per la qual es declara desert per manca de candidats el concurs intern per a cobrir la plaça de Tècnic/a 
Especialista amb destinació al Servei de Granges i Camps Experimentals. 
 
 
V. Disposicions d’interès per a la UAB 
 
V.1. Estatals 
 
Resolució de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional, de 3 de novembre 
de 2006, d’adjudicació parcial de les ajudes de convocatòria oberta i permanent per a activitats de cooperació i 
ajuda al desenvolupament, corresponents al segon quadrimestre de l’any 2006 (BOE núm. 287, d’1 de 
desembre de 2006).  
 
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 14 de novembre de 2006, 
per la qual es concedeixen ajudes per a la contractació de personal tècnic de suport en la modalitat de tècnics 
de projectes d’I+D, en el marc del Programa Nacional de Potenciació de Recursos Humans del Pla Nacional 
d’Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica (2000-2003) (BOE núm. 296, de 12 de 
desembre de 2006).  
 
Ordre del Ministerio de Educación y Ciencia, de 4 de desembre de 2006, per la qual s’estableix 
l’adequació de les bases reguladores de les convocatòries d’ajudes gestionades per la Direcció General 
d’Universitats, en el marc del Reial Decret 63/2006, pel qual s’aprova l’Estatut del personal investigador en 
formació (BOE núm. 296, de 12 de desembre de 2006).  
 
Resolució de la Secretaría General para la Administración Pública, d’1 de desembre de 2006, per la 
qual s’estableix el calendari de dies inhàbils en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat per a l’any 2007, a 
efectes de còmput de terminis (BOE núm. 298, de 14 de desembre de 2006).  
 
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 4 de desembre de 2006, 
per la qual es convoquen ajudes per a la mobilitat de professors d’universitat i investigadors espanyols i 
estrangers i ajudes per a la contractació de joves doctors estrangers en universitats i centres d’investigació 
espanyols. (BOE núm. 298, de 14 de desembre de 2006).  
 
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 15 de novembre de 2006, 
per la qual es publica la convocatòria per a la subvenció d’accions amb càrrec al programa d’estudis i anàlisi, 
destinades a la millora de la qualitat de l’ensenyament superior i de l’activitat del professorat universitari durant 
l’any 2007 (BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2006). 
 
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 23 de novembre de 2006, 
per la qual es corregeixen errrors de la de 15 de novembre de 2006, per la qual se publica la convocatòria de 
concessió d’ajudes financeres per a la realització d’estudis de disseny i viabilitat d’accions complementàries en 
el mar del Programa Nacional d’Equipaments i Infraestructures d’investigació científica i tecnològica del Pla 
Nacional d’I+D+I 2004-2007(BOE núm. 301, de 18 de desembre de 2006).  
 
Resolució de l’Òrgan de Contractació del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, per la qual 
es convoca el concurs obert de les obres de construcció del nou edifici per al Laboratori de Genètica Molecular 
Vegetal del CSIC IRTA a la Universitat Atuònoma de Barcelona a Bellaterra (BOE núm. 303, de 20 de desembre 
de 2006).  
 
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 15 de desembre de 2006, 
per la qual s’estableix el Programa Eurociència i es fa pública la convocatòria de concessió d’ajudes per a la 
formulació, posta en funcionament i execució de Plans d’Actuació Estratègica per part de les Universitats i dels 
Organismes Públics d’Investigació, amb la finalitat de promoure, impulsar i enfortir la seva participació en el  
Setè Programa Marc d’Investigació de la Unió Europea (BOE núm. 305, de 22 de desembre de 2006).  
 
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 29 de novembre de 2006, 
per la qual s’acorda la declaració de crèdit disponible i la distribució final de l’import destinat a finançar les 
convocatòries de l’any 2006, per a la concessió de les ajudes que se citen (BOE núm. 307, de 25 de desembre 
de 2006).  
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Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2007 (BOE núm. 311, de 28 
de desembre de 2006).  
 
Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l’ocupació (BOE núm. 312, de 30 de 
desembre de 2006).  
 
Llei 44/2006, de 29 de desembre, de millora dels consumidors i dels usuaris (BOE núm. 312, de 30 de 
desembre de 2006).  
 
 
V.2. Autonòmiques 
 
Decret 462/2006, de 30 de novembre de 2006, de nomenament del senyor Enric Aloy Bosch com a 
secretari general del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa (DOGC núm. 4773, d’1 de desembre de 
2006). 
 
Ordre del Departament d’Educació i Universitats, de 14 de novembre de 2006, per la qual es crea 
l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP), com a institut universitari de recerca propi de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (DOGC núm. 4775, de 5 de desembre de 2006). 
 
Decret 529/2006, de 5 de desembre de 2006, de cessament del senyor Joaquim Prats Cuevas com a 
secretari d’Universitats i Recerca (DOGC núm. 4776, de 7 de desembre de 2006). 
 
Decret 530/2006, de 5 de desembre de 2006, de nomenament de la senyora Blanca Palmada Félez com a 
secretària d’Universitats i Recerca del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa (DOGC núm. 4776, de 7 
de desembre de 2006). 
 
Decret 533/2006, de 5 de desembre de 2006, de nomenament de la senyora M. Àngels Cabasés Piqué com 
a secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya del Departament d’Innovació, Universitats i 
Empresa (DOGC núm. 4776, de 7 de desembre de 2006). 
 
Edicte de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, de 15 de desembre de 
2006, de notificació dels acords d’avaluació de l’activitat docent i investigadora del personal docent i 
investigador de les Comissions específiques competents de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya (DOGC núm. 4782, de 18 de desembre de 2006). 
 
Edicte de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, de 15 de desembre de 
2006, de notificació dels acords de les comissions específiques de la Comissió de Professorat Lector i 
Professorat Col·laborador de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (DOGC núm. 
4782, de 18 de desembre de 2006). 
 
Decret 571/2006, de 19 de desembre de 2006, d’estructuració del Departament d’Innovació, Universitats i 
Empresa (DOGC núm. 4785, de 21 de desembre de 2006). 
Decret 618/2006, de 19 de desembre de 2006, d’adaptació del nomenament del senyor Antoni Soy Casals 
a la nova estructura del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa (DOGC núm. 4785, de 21 de 
desembre de 2006). 
 
Decret 620/2006, de 19 de desembre de 2006, de nomenament de la senyora Blanca Palmada Félez com a 
comissionada per a Universitats i Recerca del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa (DOGC núm. 
4785, de 21 de desembre de 2006). 
 
Decret 623/2006, de 19 de desembre de 2006, de nomenament de la senyora Carme Botifoll Alegre com a 
directora general d’Innovació i Internacionalització del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa (DOGC 
núm. 4785, de 21 de desembre de 2006). 
 
Decret 624/2006, de 19 de desembre de 2006, de nomenament del senyor Isidre Masalles Roman com a 
director de Serveis del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa (DOGC núm. 4785, de 21 de desembre 
de 2006). 
 
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 22 de novembre de 2006, per la qual es crea 
un fitxer de dades de caràcter personal (DOGC núm. 4787, de 27 de desembre de 2006). 
 



BOUAB Núm. 36         Desembre del 2006  
 
 

_____________________________________________________ 
32 

Resolució de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, de 20 de desembre de 
2006, per la qual es dóna publicitat al procediment per a l’emissió dels informes previs a la selecció per a la 
contractació de professorat lector i professorat col·laborador de les universitats públiques per a l’any 2007, 
d’acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya (DOGC núm. 4788, de 28 de desembre 
de 2006). 
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