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I. Disposicions generals i acords 
 
I.1. Comissions del Consell de Govern 
 
I.1.1. Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Acord 18/2006, de 25 d'abril, pel qual s'aprova la modificació de la taula d'equiparacions de 
plans d'estudis de la Facultat de Filosofia i Lletres, que tot seguit es transcriu: 
 

Modificació de la taula d’equiparacions de plans d’estudis 1993-2002 de la Facultat de 
Filosofia i Lletres 

 
1. Totes les titulacions de la Facultat que tinguin optatives inespecífiques 
Es crearà, en cada cicle si escau, una matèria optativa (el nombre de crèdits de la qual 
variarà en funció del pla d’estudis de què es tracti en cada cas) amb la denominació 
“Reconeixement de la docència optativa rebuda en el pla d’estudis de 1993”) en la qual es 
podran reconèixer tots els crèdits d’assignatures optatives específiques que l’alumne hagi 
cursat en el pla d’estudis de 1993. 
 
2. Història de l’Art 
2.1 Les assignatures del pla d’estudis de 2002 de Llicenciat en Història de l’Art per 

l’equiparació de les quals la taula d’equiparacions exigeixi haver superat tres 
assignatures del pla d’estudis de 1993 es podran equiparar quan l’estudiant hagi 
superat dues d’aquestes assignatures indistintament. Cas que l’estudiant hagi cursat 
la tercera assignatura objecte de l’equiparació, aquesta última assignatura se li podrà 
reconèixer bé com a optativa bé com a lliure elecció. 

2.2 En els casos en què el pla d’estudis del 1993 inclou assignatures obligatòries a escollir 
entre els plans d’estudis d’altres titulacions de la Facultat de Filosofia i Lletres i que en 
el pla d’estudis del 2002 no tenen equiparació es podran equiparar per assignatures 
obligatòries del pla d’estudis del 2002 que no tenen equiparació. 

 
3. Humanitats 
L’assignatura del pla de 1993 amb la denominació “Institucions polítiques contemporànies” 
(codi 23458) (OB) o l’assignatura del pla de 1993 amb la denominació “Institucions 
polítiques, econòmiques i administratives espanyoles” (codi 23459) (OB) s’equipararan per 
l’assignatura del pla de 2002 amb la denominació “Filosofia de la Cultura” (codi 28959) 
(OB). L’assignatura del pla de 1993 amb la denominació “Llengües, tècniques i instruments 
II” (codi 23304) (OB) s’equipararà per l’assignatura del pla de 2002 amb la denominació 
“Fonaments del dret i de l’administració de l’Estat” (codi 28960) (OB). 
 
4. Història 
L’assignatura del pla del 1993 amb la denominació “Segle XX-I” (codi 21659) (OP)  
s’equipararà per l’assignatura del pla de 2002 amb la denominació “Història contemporània 
(Segle XX-I)” (codi 28826) (TR). 
 
5. Filologia Clàssica 
L’assignatura del pla del 1993 amb la denominació “Traducció llatina inversa” (OB) (codi 
21452) s’equipararà per l’assignatura del pla de 2002 amb la denominació “Introducció als 
gèneres literaris llatins” (codi 28515) (OB). 

 
 
Acord 19/2006, de 25 d'abril, pel qual s'aprova el desplegament de les matèries optatives en 
assignatures de la titulació Graduat Superior en Disseny de l'Escola Eina, que tot seguit 
s’indiquen: 
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EINA ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE DISSENY I ART – GRADUAT SUPERIOR EN DISSENY 
MATÈRIES OPTATIVES/ASSIGNATURES 

MATÈRIA ASSIGNATURA 
ÀREES DE 

CONEIXEMENT 
CRÈDITS TÈORICS PRÀCTICS 

DESENVOLUPAMENT 
EXPRESSIU 

LLUM I COLOR EN 
L’ESPAI 
Desenvolupament de 
projectes de 
representació, tant 
pictòrica com 
arquitectònica, d’espais 
tridimensionals fent 
èmfasi en els aspectes 
de llum i color, atenent 
a la comprensió del seu 
caràcter simbòlic i 
expressiu i a la seva 
utilització com a medi 
d’il·luminació. 

PINTURA 
DIBUIX 

6.0 3.0 3.0 

DESENVOLUPAMENT 
EXPRESSIU 

SERIGRAFIA 
Introducció a la 
pràctica i el 
coneixement de la 
tècnica serigràfica de 
reproducció d’imatges 
des del seus fonaments 
teòrics i pràctics 

DIBUIX 6.0 1,5 4,5 

DESENVOLUPAMENT 
EXPRESSIU 

PROJECTES D’ART 
Desenvolupament de 
les capacitats 
expressives a partir del 
domini de les tècniques 
i els llenguatges de l’art 

PINTURA 
ESCULTURA 6.0 1,5 4,5 

HUMANITATS I 
CIÈNCIES SOCIALS 

ANTROPOLOGIA DE 
L’ART 
Estudi dels canvis de 
context i 
d’intencionalitat que 
fan que determinats 
artefactes culturals 
sintetitzin significats i 
provoquin emocions. 

ANTROPOLOGIA 
SOCIAL 

6.0 4.5 1.5 

HUMANITATS I 
CIÈNCIES SOCIALS 

INTRODUCCIÓ A LA 
LÒGICA I FILOSOFIA 
DEL LLENGUATGE 
Introducció a les 
estratègies 
argumentatives 
fonamentals I estudi 
dels conceptes bàsics 
de filosofia del 
llenguatge i de retòrica. 

FILOSOFIA 6.0 4 2 

HUMANITATS I 
CIÈNCIES SOCIALS 

HISTÒRIA DE LA 
CRÍTICA 
Introducció als autors i 
corrents més 
importants de la crítica 
de l’art i el disseny 

ESTÈTICA I 
TEORIA DE LES 

ARTS 

6.0 4 2 

HUMANITATS I 
CIÈNCIES SOCIALS 

ESTRATÈGIA DE 
PRODUCTE 
Anàlisi sociològica dels 
productes i dels 
mercats de consum 

SOCIOLOGIA 6.0 4 2 
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HUMANITATS I 
CIÈNCIES SOCIALS 

FILOSOFIA I RETÒRICA 
Introducció a les 
estratègies 
argumentatives 
fonamentals I estudi 
dels conceptes bàsics 
de filosofia del 
llenguatge i de retòrica. 

FILOSOFIA 6.0 4.5 1.5 

PROJECTES 
ESPECÍFICS 

FOTOGRAFIA APLICADA 
Aprofundiment en l’ús 
de les tècniques i 
llenguatges fotogràfics 
dins l’entorn 
professional del disseny 

COMUNICACIÓ 
AUDIOVISUAL I 

PUBLICITAT 

6.0 2 4 

PROJECTES 
ESPECÍFICS 

WORKSHOPS 
Tallers intensius de 
projectes de disseny 
atenent totes la fases 
del desenvolupament 
en la solució d’un 
problema d’ús 

COMUNICACIÓ 
AUDIOVISUAL I 

PUBLICITAT 
PROJECTES 

ARQUITECTÒNICS 
PROJECTES 

D’ENGINYERIA 

12.0 2 10 

PROJECTES 
ESPECÍFICS 

DIRECCIÓ D’ART 
Donar a conèixer a 
l’estudiant un camp 
d’actuació del disseny 
gràfic en el sector de la 
publicitat: la direcció 
d’art, mitjançant la 
realització de projectes 
aportant resolucions 
conceptuals, tècniques, 
formals... 

COMUNICACIÓ 
AUDIOVISUAL I 

PUBLICITAT 
6.0 3 3 

PROJECTES 
ESPECÍFICS 

ESPAIS GRÀFICS 
Aplicació de recursos 
gràfics en el disseny 
d’interiors a partir de 
l’exploració d’aquells 
territoris que sorgeixen 
de la intersecció entre 
la configuració física i 
gràfica de l’espai. 
Plantejament i 
desenvolupament de 
projectes en els quals 
es fa necessari la 
convergència de les 
disciplines del 
dissenyador gràfic i del 
dissenyador d’interiors. 

PROJECTES 
ARQUITECTÒNICS 

6.0 3 3 

PROJECTES 
ESPECÍFICS 

GRÀFICA PER A 
PRODUCTES I 
ENTITATS CULTURALS 
Anàlisi de l’àmbit 
específic dels 
productes, 
esdeveniments i 
entitats culturals, 
diferenciant-lo de les 
necessitats promoció 
dels béns de consum i 
les corporacions 
empresarials; i 
plantejament i 

COMUNICACIÓ 
AUDIOVISUAL I 

PUBLICITAT 
6.0 3 3 
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desenvolupament de 
projectes gràfics 
destinats a aquests 
tipus de serveis públics 
o institucions. 

PROJECTES 
ESPECÍFICS 

ESTRATÈGIES DE 
DISSENY 
Anàlisi i revisió crítica 
de les diferents 
estratègies usades en 
comunicació gràfica: 
l’especulació formal, 
perversió de significats, 
revivals, mutacions, 
canvis de significats en 
funció del context, 
l’adequació al context 
temporal, cultural, 
econòmic. 

COMUNICACIÓ 
AUDIOVISUAL I 

PUBLICITAT 
6.0 3 3 

PROJECTES 
ESPECÍFICS 

MICROARQUITECTURES 
Estudi de les 
arquitectures de petita 
escala (efímeres, 
estables o mòbils) i 
desenvolupament de 
projectes que 
aprofundeixin en l’ús 
dels recursos 
tecnològics i 
organitzatius 
característics d’aquest 
àmbit de disseny. 

PROJECTES 
ARQUITECTÒNICS 6.0 1.5 4.5 

PROJECTES 
ESPECÍFICS 

ARQUITECTURES 
TÈXTILS 
Realització de projectes 
d’espais efímers, 
tendals i cobertes 
lleugeres a partir de 
membranes tèxtils i 
formes geomètriques 
de doble curvatura 
(anticlàstiques) en 
equilibri. 

PROJECTES 
ARQUITECTÒNICS 

6.0 3 3 

PROJECTES 
ESPECÍFICS 

INTERIORISME 
COMERCIAL 
Realització de projectes 
de disseny d’interiors 
adaptats a les 
necessitats dels espais 
comercials: exposició 
dels productes, 
il·luminació, aplicacions 
gràfiques i adaptació 
als condicionants de 
marques, cadenes i 
franquícies 

PROJECTES 
ARQUITECTÒNICS 6.0 1,5 4,5 

TÈCNIQUES I 
PROCEDIMENTS 

LA CONSTRUCCIÓ DE 
LA FORMA 
Anàlisi dels processos 
de construcció, 
manipulació de formes i 
disposició d’elements 
en l’espai de casa. 

ENGINYERIA DE 
LA CONSTRUCCIÓ 

6.0 3 3 
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Arribar a desenvolupar 
criteris aplicables a 
projectes de disseny. 

TÈCNIQUES I 
PROCEDIMENTS 

PRESENTACIONS 
INFORMÀTIQUES PER 
DISSENY D’INTERIORS 
Tractament d’imatge 
per a millorar la 
visualització final dels 
projectes utilitzant 
Photoshop per a 
textures i materials. 
Incorporació de textos i 
animacions amb Flash. 

LLENGUATGES I 
SISTEMES 

INFORMÀTICS 
6.0 1.5 4.5 

TÈCNIQUES I 
PROCEDIMENTS 

PRESENTACIONS 
INFORMÀTIQUES PER 
DISSENY DE 
PRODUCTE 
Tractament d’imatge 
per a millorar la 
visualització final dels 
projectes utilitzant 
Photoshop per a 
textures i materials. 
Incorporació de textos i 
animacions amb Flash. 

LLENGUATGES I 
SISTEMES 

INFORMÀTICS 
6.0 1.5 4.5 

TÈCNIQUES I 
PROCEDIMENTS 

TALLER AVANÇAT 
D’INFORMÀTICA 
Aprofundiment de 
programes i recursos 
informàtics i pràctiques 
tutoritzades per 
aplicar-ho al 
desenvolupament del 
projecte 

LLENGUATGES I 
SISTEMES 

INFORMÀTICS 
6.0 1.5 4.5 

TÈCNIQUES I 
PROCEDIMENTS 

TECNOLOGIA 
AVANÇADA DI 
Aplicació de 
coneixements de 
tecnologies de la 
construcció i 
d’instal·lacions al 
desenvolupament de 
projectes complexos 
d’interiorisme 

ENGINYERIA DE 
LA CONSTRUCCIÖ 

6.0 3 3 

TÈCNIQUES I 
PROCEDIMENTS 

DIBUIX DE LLETRA 
Creació d’alfabets des 
de diferents estructures 
formals I adaptats a 
aplicacions de disseny 
gràfic 

LLENGUATGES I 
SISTEMES 

INFORMÀTICS 
6.0 1,5 4,5 

TÈCNIQUES I 
PROCEDIMENTS 

DISSENY SOSTENIBLE 
Introducció  al 
coneixement de 
materials, tecnologies i 
processos de disseny 
que s’ajusten a criteris 
de socioambientals 
eficients 

ENGINYERIA DE 
LA CONSTRUCCIÖ 
ENGINYERIA DE 
PROCESSOS DE 

FABRICACIÓ 

6.0 2 4 
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Acord 20/2006, de 25 d'abril, pel qual s'aprova la convocatòria per a l'adquisició i renovació 
d'equipaments de laboratoris i altres espais docents, programa 2006, que tot seguit es 
transcriu: 

Convocatòria per a l’adquisició i renovació d’equipament de laboratoris i altres espais 
docents 

 
D’acord amb allò que preveu el Pla d’Inversions de la UAB per al 2006 (document del qual va 
ser informat el Consell Social el proppassat 26 de gener i que està inclòs dins del Pressupost 
2006 que es va aprovar en aquesta sessió), s’obre una convocatòria per import de 300.000 €, 
destinada a l’adquisició de nou equipament i a la renovació de material per a laboratoris i altres 
espais docents. 
 
El material adquirit amb els recursos d’aquesta convocatòria ha d’anar destinat exclusivament a 
la docència de primer i segon cicle i se n’exclouen explícitament els materials i els equipaments 
que siguin emprats per a la recerca. 

LÍNIES PRIORITÀRIES: 
Per a aquesta convocatòria 2005 s’estableixen un total de quatre línies prioritàries d’actuació 
entre les que es repartiran els recursos disponibles segons els percentatges que s’indiquen. Els 
projectes que es presentin hauran d’adaptar-se, com a mínim, a alguna d’aquestes línies:   
 
1. Adquisició i / o renovació d’aparells destinats a laboratoris d’ús exclusivament docent. 

(55%) 
2. Connexió de laboratoris i / o altres espais docents a la xarxa UAB.  exclosos els despatxos 

del professorat, tot i que s’usin eventualment com a espai docent. (10%) 
3. Adquisició o renovació de software amb finalitats docents. (15%) 
4. Equipament de laboratoris i / o altres espais docents amb aparells que facilitin canvis de 

metodologia, especialment els relacionats amb noves tecnologies. (20%) 

CRITERIS: 
L’adjudicació dels recursos de la convocatòria es farà d’acord amb una ponderació dels criteris 
següents: 

▪ Adequació dels projectes a les línies prioritàries.   

▪ Total de crèdits matriculats pels estudiants en el centre sol·licitant. 

▪ Crèdits pràctics matriculats en el centre sol·licitant, ponderats pel coeficient     
d’experimentalitat. 

▪ Total d’hores de docència de pràctiques de laboratori impartides en el centre sol·licitant. 

▪ Cofinançament econòmic aportat pel centre sol·licitant.   

PROCEDIMENT: 
1. Les propostes seran trameses al vicerectorat d’Afers Acadèmics pels deganats i direccions 

d’escola. S’exclourà de la convocatòria qualsevol petició que arribi per altres vies. 

2. El degà /-na / director / -ra del centre sol·licitant presentarà una llista única en què 
apareixeran conjuntament les propostes de noves adquisicions i / o de renovació de 
material obsolet. Aquestes propostes hauran d’encabir-se  en la línia prioritària 
corresponent. S’entén que, en cada paquet, és a dir, en cada línia,  l’ordre de presentació 
indicarà la prioritat que es dóna a la petició feta. 

3. En cap cas la suma total dels recursos sol·licitats, una vegada tret el cofinançament 
proposat pel centre, podrà superar el 75% del total de recursos a distribuir en la 
convocatòria. 

4. Les propostes de sol·licitud de cadascun dels equipaments hauran d’incloure la informació 
següent:  

 La descripció del nou material que es vol adquirir o, si es tracta de renovació,  del 
material obsolet o tècnicament millorable a substituir.  
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 La justificació enraonada de la necessitat de la compra per necessitats docents. En 
aquest apartat es faran constar necessàriament les assignatures i els col·lectius 
d’estudiants beneficiaris.  

 El laboratori o espai docent on està o estarà destinat l’equipament sol·licitat, amb 
indicació del nombre de places i del grau d’ús en forma d’hores setmanals. 

 L’import del que es vol adquirir. 

La manca d’alguna d’aquestes informacions pot anul·lar una petició concreta de la 
sol·licitud. 

5. Una vegada que els centres coneguin l’import concedit, hauran d’enviar una relació 
detallada del material que volen adquirir. 

6. S’entén que les despeses de manteniment que en el futur generin els materials adquirits 
correran a càrrec del Centre.  

7. Per tal de facilitar el seguiment del projecte i simplificar al màxim la demanda de dades als 
centres, des de l’OPQ se’ls enviarà un formulari on constarà el detall del material previst 
d’adquirir, i que caldrà omplir amb les dades econòmiques corresponents i retornar-lo a 
l’OPQ. 

8. La proposta de resolució de la convocatòria la farà una subcomissió de la CAA nomenada 
a l’efecte i formada per la / el: 

 Vicerector d’Estudis i de Qualitat 

 Vicerector d’Estudiants i de Cultura 

 Adjunta als vicerectors d’Estudis i de Qualitat i d’Ordenació Acadèmica 

 1 degà o degana de l’àrea d’humanitats o de ciències socials. 

 1 degà o degana de l’àrea cientificotècnica o sanitària. 

 1 professor o professora de l’àrea d’humanitats o de ciències socials. 

 1 professor o professora de l’àrea cientificotècnica o sanitària. 

 Vicegerent d’Ordenació Acadèmica 
 
Aquesta subcomissió podrà incorporar les persones que cregui convenient amb funcions 
d’assessorament i/o de suport tècnic. 
 
CALENDARI: 
1. Aprovació per la CAA de les bases de la convocatòria:   25/04/2006 

2. Termini de tramesa de les sol·licituds:    28/05/2006 

3. Resolució de la convocatòria per la CAA:    20/06/2006 

Acord 21/2006, de 25 d'abril, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió d'ajuts per a 
la millora de la seguretat als laboratoris de docència, que tot seguit es transcriu: 

Convocatòria per a la concessió d’ajuts a la millora de 
la seguretat als laboratoris de docència 

 
La Universitat Autònoma de Barcelona treu una convocatòria pròpia destinada a la concessió 
d’ajuts que permetin millorar les condicions de seguretat als laboratoris de docència de la 
Universitat per a l’any 2006.  
 
La quantitat disponible per a aquesta convocatòria és de 60.000€.  
 
1. Requisits dels sol·licitants  
Podran prendre part en aquesta convocatòria les facultats i les escoles que disposin de 
laboratoris docents.  
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2. Bases de la convocatòria  
La finalitat de la convocatòria és fer accions de suport a facultats i escoles que comportin una 
millora en la seguretat dels laboratoris de docència. Tindran prioritat les accions adreçades a 
millorar la seguretat de les persones.  
Els ajuts sol·licitats es podran destinar a l’adquisició o reposició d’infraestructura necessària per 
a la seguretat dels laboratoris de docència i a l’adequació i millora de les instal·lacions existents 
per tal de disminuir el nivell de risc als usuaris dels laboratoris.  
 
Poden ser objecte d’ajut, entre altres, les actuacions següents: 

• Adequació de maquinari i equips d’ús exclusiu docent. 
• Adequació a la normativa d’instal·lacions i sistemes. 
• Sistemes d’extracció localitzada. 
• Equips de protecció individual. 
• Sistemes d’emmagatzement de productes. 
• Sistemes per a emergències. 
• Senyalització de riscos. 
• Contenidors per a productes i residus. 

 
3. Presentació de les sol·licituds 
Les sol·licituds seran presentades pel degà de la Facultat o el director de l’Escola, utilitzant 
l’imprès annex, i s’adreçaran al Vicerectorat d’Estudis i de Qualitat. 
 
4. Termini de presentació de les sol·licituds  
El termini de presentació de les sol·licituds és el 26 de maig de 2006. 
 
5. Criteris per a l’adjudicació 
Es tindran en compte els criteris següents: 

• Gravetat del risc a evitar o reduir. 
• Tenir protocol·litzades les pràctiques d’acord amb els criteris de seguretat. 
• Existència d’iniciatives que ja tenen implantades mesures preventives de qualsevol 

tipus en els laboratoris de docència. 
• Adequació a les necessitats de les pràctiques docents. 
• Grau de cofinançament ofert. 
 

6. Resolució  
La Comissió d’Afers Acadèmics resoldrà la convocatòria a partir del moment en què el SEPMA 
emeti l’informe referent a les sol·licituds presentades.  

Acord 22/2006, de 25 d'abril, pel qual s'amplia l'oferta d'assignatures d'universitat per al curs 
acadèmic 2006-2007, en els termes que tot seguit s’indiquen: 

Assignatures Intracampus i Intercampus 2006-07 
Departament Assignatura 

Psicologia Bàsica, Evolut.i 
de l'Educació 

Comunicació de qualit.i prosocialitat en les relacions 
interpersonals i colectives 

Psiquiatria i Medicina Legal Envellir bé: de la biologia molecular als hàbits de vida 
Art Història de la música: el camí cap als clàssics 
Biología cel·lular, fisiolog. I immunol. Nutrició i dietètica: la dieta mediterrània 
Física Física i cosmologia actuals per a profans 

Filologia Catalana Ciències i humanitats en la literatura catalana 
del segle XIX 

 
Assignatures d’Universitat curs 2006-07 

Assignatura Centre  
Agricultura i sostenibilitat Veterinària 
Àmbits d'intervenció multidisciplinar en l'esport i 
l'exercici físic Psicologia 
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Amor, lírica i Occident Filosofia i Lletres 
Análisi crítica del discurs. Conflictes i ideologia Ciències Comunicació 
Ansietat i depressió: la plaga del segle XXI Psicologia 
Bioètica, Dret i Societat  Dret  
Català bàsic (per a no catalanoparlants) EU d'Inf.i Fis.Gimbernat 
Català nivell llindar EU d'Inf.i Fis.Gimbernat  
Català tècnic EU d'Inf.i Fis.Gimbernat  
Catalunya i Occitània Filosofia i Lletres 
Ciència, tecnologia i societat Psicologia 
Cinema d'animació Escola Massana 
Cinema i literatura italians Filosofia i Lletres 
Color Escola Massana 
Comunicació en llengua francesa I Filosofia i Lletres 
Comunicació en llengua francesa II Filosofia i Lletres 
Com.intercultural amb els països  de llengua 
alemanya Filosofia i Lletres 
Comuni.social,educació i participació per al medi 
ambient Ciències 
Coneixements de biologia per entendre el món 
actual Ciències 
Consciència corporal EU C.S. Manresa 
Creació d'una empresa EU d'Inf.i Fis.Gimbernat  
Criptografia Ciències 
Cultura i civilitz.a l'Europa Medieval:des dels 
trobadors fins a  Leonardo da Vinci Filosofia i Lletres 
Cultura i societat gallega contemporànies Filosofia i Lletres 
Dictadura franquista i relacions laborals Dret 
Didàctica específica de Ciències Naturals ICE - CAP, C.Educació 
Didàctica específica de Física i Química ICE - CAP, C.Educació 
Didàctica específica de Geografia, Història i 
Ciències Socials ICE - CAP, C.Educació 
Didàctica específica de la llengua i de la literatura ICE - CAP, C.Educació 
Didàctica específica de Matemàtiques ICE - CAP, C.Educació 
Didàctica específica del Francès ICE - CAP, C.Educació 
Didàctica específica de l'Anglès ICE - CAP, C.Educació 
Discurs persuasiu. Retòrica i discurs públic Ciències Comunicació 
Dret constitucional europeu Dret 
Drets dels animals i ètiques de la natura Filosofia i Lletres 
Drogues i conductes addictives Medicina 
Educació per a la ciutadania Ciències Educació 
Educació per a la sostenibilitat Ciències Educació 
El món arabomusulmá contemporani Filosofia i Lletres 
Els inicis de l'escriptura Filosofia i Lletres 
Els textos més antics de les llengües romàniques Filosofia i Lletres 
Emergències mèdiques prehospitalàries en 
situacions espec. Medicina (U.D. Hosp. Mar) 
Envellir bé: de la biologia molecular als hàbits de 
vida    Medicina, Institut Neurociència 
Ergonomia EU d'Inf.i Fis.Gimbernat (D.Fisiot.) 
Esport al Segle XXI Ciències Polítiq.i Sociol. 
Feldenkrais EU d'Inf.i Fis.Gimbernat 
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Fernado Pessoa i els moviments d'avantguarda Filosofia i Lletres 
Física i cosmologia actuals per a profans Ciències 
Fisioteràpia pràctica on-mail EU d'Inf.i Fis.Gimbernat (D.Fisiot.) 
Fonaments de la retòrica clàssica com a art de la 
comunicació Filosofia i Lletres 
Formació pedagògica per a l'educació secundària ICE - CAP, C.Educació 
Gènere i relacions socials Ciències Polítiq.i Sociol. 
Gestió de l'estrès i de les emocions Psicologia 
Grec modern I Filosofia i Lletres 
Grec modern II Filosofia i Lletres 
Història de Galícia a través de la seva llengua Filosofia i Lletres 
Història de l'Edat Mitjana a través del cinema Filosofia i Lletres 
Història i descripció de la llengua euskara Filosofia i Lletres 
Il.lustració científica Escola Massana 
Imatges de Dret al cinema Dret 
Informació, coneixement, ciència, saviesa Esc.Tècn.Sup.d'Enginyeria 
Iniciació a la Llengua Catalana I (per a no 
catalanoparlants) EU Ciències Salut - Manresa 
Iniciació a la Llengua Catalana II (per a no 
catalanoparlants) EU Ciències Salut - Manresa 
Iniciació al Francès EU d'Est.Empresar.Sabadell 
Iniciació al Francès EU Ciències Salut - Manresa 
Intercomprensió entre llengües romàniques Filosofia i Lletres 
Introducció a la Biotecnologia. Aplicacions de la 
Genètica Ciències 
Introducció a la ciència per a tothom Ciències 
Introducció a la realitat catalana per a estrangers Traducció i Interpretació 
Introducció a les finances Ciències Econòm. i Empres. 
Introducció a l'ús del patrimoni cultural: reptes i 
obstacles Ciències Educació 
Introducció al Grec Filosofia i Lletres 
Introducció al Llatí Filosofia i Lletres 

ISAC (Auditoria i control dels sistemes d'informació) ETSE 
L'India actual Ciències Econòm. i Empres. 
La Medicina des de l'Humanisme Medicina,UD H. Mar;altres 
La salut en el segle XXI: una responsabilitat a 
compartir  Medicina 
Les idees de Marx al corrent principal de l'economia 
moderna Ciències Econòm. i Empres. 
Les TI en el món empresarial Esc.Tècn.Sup.d'Enginyeria 
L'espai escènic: l'espai de la representació Escola Massana 
L'estudi de la culura gallega a través dels mites Filosofia i Lletres 
Literatura gallega actual Filosofia i Lletres 
Literatura i societat a l'edat mitjana Filosofia i Lletres 
Literatura popular d'arrel tradicional Filosofia i Lletres 
Literatures africanes d'expressió portuguesa Filosofia i Lletres 
Llegendes medievals Filosofia i Lletres 
Llengua Euskara I Filosofia i Lletres 
Llengua Euskara II Filosofia i Lletres 
Llengua i cultura gallegues I Filosofia i Lletres 
Llengua i cultura gallegues II Filosofia i Lletres 
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Llenguatge de signes català EU Ciències Salut - Manresa 
Mecanismes lesionals i processos de reparació 
tissular EU d'Inf.i Fis.Gimbernat  
Medicina, història i societat Ciències 
Mètodes de votació i elecció. Podriem fer-ho millor! Ciències 
Nacionalitat i estrangeria: qüestions jurídiques Dret 
Per què tenim càncer? Ciències 
Població, resursos alimentaris i desenvolupament Veterinària 
Política i religió. Teoria i pràctica de les seves 
formes de relació Dret 
Prime Time Law: Dret i televisió Dret 
Protecció internacional de l'individu Dret 
Química desmitificada Ciències 
Seguretat alimentària Veterinària 
Tai-Txi EU d'Inf.i Fis.Gimbernat  
Taller collage Escola Massana 
Técniques de màrketing i de publicitat en el mercat 
de lleng.alemanya Filosofia i Lletres 
Tècniques de redacció científica i de presentac.de 
textos escrits i orals Ciències 
Terminologia en ciències de la salut EU d'Inf.i Fis.Gimbernat  
Text i escriptura a l'Edat Mitjana Filosofia i Lletres 
Usos i abusos de la fotografia Escola Massana 
 
Acord 23/2006, de 25 d'abril, pel qual s'aprova el calendari academicadministratiu per al curs 
2006-2007dels programes oficials de postgrau (POP's), per delegació del Consell de Govern, 
condicionat a la presentació d'esmenes per part dels membres del Consell de Govern.  

 
Calendari acadèmic per al curs 2006-2007 

Programes oficials de postgrau 
 
El curs acadèmic 2006-2007 començarà el dia 15 (dv) de setembre de 2006 i s’acabarà 14 de 
setembre (dj) de 2007. 
Per al curs 2006-2007 es consideraran períodes hàbils, des d’un punt de vista acadèmic, els 
següents: 
 
Primer període: Des del 15 (dv) de setembre fins el 21 (dj) de desembre de 2006 
Segon període: Des del 8 (dl) de gener de 2007 fins el 30(dv) de març de 2007 
Tercer període: Des del 10 (dt) de d’abril de 2007 fins el 31 (dt) de juliol de 2007 
Quart període:   Del 3 (dl) al 14 (dv) de setembre de 2007 
 
Es consideren períodes no hàbils des d’un punt de vista acadèmic: 

 del 22 (dv) de desembre de 2006 fins al 6 (ds) de gener de 2007, ambdós inclosos 
(vacances de Nadal) 

 del 31 (ds) de març  al 9 (dl) d’abril de 2007 ambdós inclosos (vacances de Setmana Santa) 

 de l’1 (dc) al 31 (dv) d’agost de 2007  ambdós inclosos (vacances d’estiu) 

Inici del curs 

Cada Programa Oficial de Postgrau  programarà la data d’inici de les activitats i avaluacions 
acadèmiques, des del dia 26 (dt) de setembre al dia 2 (dl) d’octubre de 2006. 

PERÍODES D’ACTIVITATS I AVALUACIONS ACADÈMIQUES 

Primer semestre: 

El primer semestre començarà el dia 26 (dt) de setembre de 2006 i durarà fins al dia 9 (dv) de 
febrer de 2007 
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Aquest període inclou: 

 18 setmanes d’activitats i avaluacions acadèmiques 

  1 setmana intersemestral del  12 (dl) al 16 (dv) de febrer de 2007. 

La data límit per a entrar les qualificacions, serà el dia 26 (dl) de febrer de 2007. 

Segon semestre: 

El segon semestre començarà el dia 19 (dl) de febrer i durarà fins al dia 29 (dv) de juny de 
2007. 

Aquest període inclou: 

 18 setmanes de d’activitats i avaluacions acadèmiques 

La data límit per a entrar les qualificacions  serà el dia 12 (dj) de juliol de 2007. 

La data límit per a tancar les actes d’avaluació corresponents a Pràcticums i Treballs de Màster 
es podrà perllongar fins al dia 13 de setembre de 2007 

 

NOTA: Els Programes de Master Internacionals podran programar activitats  en períodes no 
inclosos en l’apartat anterior. 

 

Dies festius a tots els centres de la UAB 

2006 
11 de setembre Diada Nacional de Catalunya   dilluns 
12 d’octubre Festa de la Hispanitat   dijous 
1 de novembre Tots Sants    dimecres 
6 de desembre La Constitució    dimecres 
8 de desembre La Immaculada    divendres 
25 de desembre Nadal     dilluns 
26 de desembre Sant Esteve    dimarts 
 
2007 
1 de gener Cap d’Any    dilluns 
6 de gener Reis     dissabte 
6 d’abril Divendres Sant    divendres 
9 d’abril Dilluns de Pasqua   dilluns 
1 de maig Festa del Treball   dimarts 
24 de juny Sant Joan    diumenge 
 
Festes locals 
Per als centres situats fora del campus de Bellaterra, les festes locals seran les de les 
poblacions corresponents. 
Per als centres situats al campus de Bellaterra les festes locals seran: 
 
2006 
25 de setembre Mercè     dilluns 
 
2007 
28 de maig Segona Pasqua   dilluns 
 
Festa Institucional 
Cada centre podrà fixar un dia com a festa institucional del calendari acadèmic, el qual haurà 
de ser comunicat al Vicerectorat d’Afers Acadèmics abans del dia 10 (dl) de juliol de 2006. 
 
Vacances de Nadal 
Comprenen des del dia 22 (dv) de desembre de 2006 fins al 6 (ds) de gener de 2007, ambdós 
inclosos. 
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Vacances de Pasqua 
Comprenen des del dia 31 (ds) de març  al 9 (dl) d’abril de 2007. 
 
Acord 24/2006, de 25 d'abril, pel qual s'informa favorablement de la interdisciplinarietat entre 
les titulacions de Graduat Superior en Disseny (Escola Eina) i Graduat en Art i Disseny (Escola 
Massana), i s'eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 
Acord 25/2006, de 25 d'abril, pel qual s'aprova la modificació de la Normativa sobre accions 
propedèutiques a la UAB, que tot seguit es transcriu: 

 
Normativa sobre accions propedèutiques a la UAB 

 
Les accions propedèutiques que es programin a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
formen part de l’atenció tutorial que poden necessitar els estudiants que s’incorporen a la 
Universitat per a integrar-s’hi, o bé per seguir amb normalitat els seus estudis. En el marc 
d’aquesta filosofia d’atenció tutorial, les accions, que es materialitzen en la programació 
d’assignatures per part dels diferents centres de la UAB, haurien d’acomplir els objectius 
següents: 
 
— Millorar els mètodes d’aprenentatge i optimitzar el rendiment en general, en relació amb les 
tasques dels estudiants (llegir, escriure, prendre apunts, preparar exàmens, treballar en grup, 
organitzar-se el temps, etc.) 
 
— Superar dificultats específiques per seguir amb normalitat una determinada titulació o 
neutralitzar possibles dèficits per manca de coneixements previs imprescindibles o per hàbits 
d’estudi poc eficients. 
 
És competència dels centres de la UAB organitzar les accions propedèutiques que es 
considerin oportunes, tenint en compte que, a petició de l’alumne, hauran de figurar al seu 
expedient com a crèdits de lliure elecció. 
 
La repercussió de la docència pel que fa al professorat pot tenir dues modalitats: 
1) L’activitat forma part de la docència impartida pel professor/a i, per tant, ha de constar en el 
seu pla docent individual i en les hores de docència del departament, en l’apartat “Altra 
docència de 1r i de 2n cicle” (com les assignatures de campus o les mencions). La dedicació 
quedarà reflectida en funció dels crèdits del curs que es tracti.  
 

2) No figurarà en el pla docent del professor, el qual cobrarà a part la seva dedicació, ni tampoc 
figurarà en  les hores de docència impartides pel departament. 
 
El preu del crèdit que es determini serà el mateix a totes les titulacions de la UAB. També, el 
preu/hora per al professorat serà el mateix, amb independència del centre on imparteixi la 
docència propedèutica. 
Qualsevol acció que es programi haurà de tenir una durada mínima de 15 hores i l’equivalència 
és 1cr = 10h. Per tal que es dugui a terme ha de tenir un mínim de 5 alumnes matriculats. 
 
Procediment: 
Els centres que proposin alguna acció propedèutica hauran d’omplir una fitxa per acció i enviar-
la junt amb un informe amb el programa detallat, al Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica. (Els  
formularis que cal omplir els trobareu a l’annex I) 
L’Oficina de Planificació i de Qualitat (OPQ) revisarà les dades i prepararà la documentació per 
tal que la Comissió d’Afers Acadèmics (CAA) les aprovi les accions proposades pels centres. 
Una vegada aprovades en farà la difusió corresponent. 
 
Per a la matrícula 
Els centres organitzaran la matricula d’aquestes accions a part de la matricula ordinària. Cada 
centre traspassarà l’import de la matricula de totes les accions propedèutiques al projecte 
centralitzat 201786.  



15 

Per als professors 
Modalitat 1) de la normativa: L’OPQ informarà la docència corresponent en el pla docent del 
professor 
 
Modalitat 2) de la normativa: Els centres han d’omplir una proposta de pagament per a cada 
professor (annex II) i enviar-la a l’OPQ, des d’on es donaran les instruccions corresponents per 
tal que es facin els pagaments corresponents. 
 
L’import que es presenta per a la seva aprovació a la Comissió Econòmica del Consell Social, 
per al curs 2006/07 és de: 

 Crèdit/matriculat: 30€ 
 Hora/professor:  60€ 

 
Acord 26/2006, de 25 d'abril, pel qual s'aprova concedir un premi extraordinari de titulació de 
l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials, curs 2003/2004, titulació Diplomatura en Ciències 
Empresarials. 
 
Acord 27/2006, de 25 d'abril, pel qual es modifica l'oferta d'activitats susceptibles de 
reconeixement com a crèdits de lliure elecció per al curs acadèmic 2005-2006, que tot seguit es 
transcriu: 
 
Resolució de les activitats proposades per al reconeixement de crèdits de lliure elecció 

 
Curs Acadèmic 2005-2006 

Nom Institució Títol de l' Activitat 
Hores de 
durada Adreçat a 

CUIMPB - Centre 
Ernest Lluch 

Els districtes industrials a Espanya i 
Europa: una aproximació 
comparada 

22,5 Alumnes de tota la 
UAB 

 
 
I.1.2. Comissió de Doctorat 
 
Acord 12/2006, de 26 d'abril, pel qual s'aprova el document Accés al tercer cicle (estudis de 
doctorat) derivats del RD 56/2006, que tot seguit es transcriu: 
 

Accés al tercer cicle (doctorat) derivat del RD 56/2005 
 
El curs 2006-07, començaran a programar-se alguns Màsters Oficials (MO), però és a partir del 
curs 2007-08 quan probablement es programaran la resta de MO de Recerca, complint així la 
directriu del RD 56/2005 que  en la disposició transitòria segona diu que “en tot cas, els 
Programes de Doctorat vigents hauran de començar el seu procés d’extinció abans de l’1 
d’octubre de 2007”.  
 
El RD 56/2005 indica que un estudiant podrà sol·licitar la seva admissió en el Tercer Cicle 
(estudis oficials de doctorat) “sempre que hagi cursat un mínim de 60 ECTS en un POP o que 
estigui en possessió del títol oficial de Màster, sempre que hagi cursat un mínim de 300 ECTS 
entre els seus estudis de Grau i Postgrau”.  
La regulació de l’accés als estudis oficials de doctorat derivat del RD 56/2005 serà 
responsabilitat de la Comissió de Doctorat de la UAB. El seu accés estarà condicionat a haver 
superat el procés de selecció.  
 
En tot cas, l’estudiant haurà d’haver cursat: 
1.- Un mínim de 300 crèdits ECTS entre els seus estudis de Grau i Postgrau 
2.- D’aquests, un mínim de 60 crèdits ECTS han de ser de Postgrau 
3.- Els crèdits de Postgrau hauran de contenir un mínim de 15 crèdits ECTS d’iniciació a la 
recerca.  
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Criteris per comptabilitzar els crèdits ECTS quan l’expedient de l’estudiant no s’adeqüi al 
marc de l’EEES. 

Titulació Equivalència 
Llicenciatura/enginyeria/arquitectura o 
equivalent (Graduat Superior, ....) 

240 crèdits ECTS de Grau. 

Diplomatures/enginyeries 
tècniques/arquitectures tècniques o 
equivalents (Bachellor, Graduat, ....) 

180 crèdits ECTS de Grau. 

Programa de Doctorat complet (amb DEA 
inclòs) o equivalent 

60 crèdits ECTS de Postgrau (30 acadèmics i 30 
d’iniciació a la recerca). Aquesta equivalència no 
donarà dret a l’obtenció del títol de Màster Oficial.

Màster títol propi o equivalent Fins a 30 crèdits ECTS acadèmics de Postgrau. 
Excepcionalment, si inclou la presentació d’un 
treball defensat davant d’un tribunal, es podran 
atorgar també entre 15 i 30 crèdits ECTS 
d’iniciació a la recerca de Postgrau. Aquesta 
equivalència no donarà dret a l’obtenció del títol 
de Màster Oficial. 

Diplomatura de Postgrau, DESE, període 
docent d’un Prog. de Doctorat o equivalent 

Fins a un màxim de 30 crèdits ECTS acadèmics 
de Postgrau, en funció de la seva durada. 

Cursos de postgrau Els crèdits ECTS de cada curs dependran de la 
seva durada. Es podran acumular fins a un 
màxim total de 30 crèdits ECTS acadèmics de 
Postgrau.  

 
 
I.1.3. Comissió d’Investigació 
 
Acord 17/2006, de 19 d'abril, pel qual s'aprova la proposta de resolució del primer termini de 
la convocatòria d'ajuts per a estades de curta durada fora de Catalunya per a l'any 2006, que 
tot seguit s’indiquen: 
 
ESTADES DE CURTA DURADA FORA DE CATALUNYA PER A L'ANY 2006 BECARIS 
PREDOCTORALS DE LA UAB. PRIMER TERMINI 

Codi Ajut Departament Institució Import 
Sol·licitat 

ESU2006-01 Departament d'Arquitectura de 
Computadors i Sistemes Operatius 

School or Computer Science, 
University of Manchester 2.585,00 €

ESU2006-02 Departament de Ciència Animal i 
dels Aliments 

Danish Bacon and Meat 
Council 1.260,82 €

ESU2006-03 Departament de Filosofia Indiana University 3.233,03 €

ESU2006-04 Departament de Biologia Cel.lular, 
de Fisiologia i d'Immunologia Göteborg University 

2.815,08 €
ESU2006-05 Departament de Química Universitat de Padova 1.730,50 €
ESU2006-07 Departament de Química University of Kent 1.884,77 €

ESU2006-08 
Departament de Didàctica de 
l'Expressió Musical, Plàstica i 
Corporal 

Pädagogische Hochschule, 
Fachochschule 
Nordestscheweiz  2.081,60 €

ESU2006-09 Departament de Geologia Naturalhistorisches Museum 
Basel 2.119,00 €

ESU2006-10 Departament d'Història Moderna i 
Contemporània 

Archivo General de la 
Administración-Biblioteca 
Nacional-Hemeroteca Municipal 2.204,00 €

   
  Total primer termini 21.779,30 €
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Acord 18/2006, de 19 d'abril, pel qual s'informa favorablement la proposta de creació del 
Centre d'Estudis i Recerca Centre de Lingüística Teòrica, i s'eleva al Consell de Govern per a la 
seva aprovació. 
 
Acord 19/2006, de 19 d'abril, pel qual s'informa favorablement la proposta de reglament del 
Centre d'Estudis i Recerca Centre de Lingüística Teòrica, i s'eleva al Consell de Govern per a la 
seva aprovació. 
 
Acord 20/2006, de 19 d'abril, pel qual s'informa favorablement:  
 
a. la proposta de participació de la UAB, com a patró fundador, en el patronat de la Fundació 
Privada Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer (IMPPC), i s'eleva al Consell 
de Govern per a la seva aprovació. 
 
b. la proposta d'aportació econòmica única de la UAB al capital fundacional de l'esmentada 
Fundació Privada en la quantitat de 6.000 euros, i s'eleva al Consell de Govern per a la seva 
aprovació. 
 
Acord 21/2006, de 19 d'abril, pel qual es ratifiquen les actuacions dutes a terme des del 
Vicerectorat d'Investigació en relació amb la proposta de priorització de les sol·licituds d'ajut per 
a professors visitants.  
 
Acord 22/2006, de 19 d'abril, pel qual es ratifiquen les actuacions dutes a terme des del 
Vicerectorat d'Investigació en relació amb les noves designacions de becaris corresponent a la 
convocatòria de beques de departament.  
 
Acord 23/2006, de 19 d'abril, pel qual es desestima una reclamació presentada contra l'acord 
d'arxiu de la seva sol·licitud d'ajut per assistència a congressos. 
 
 
l.1.4. Comissió de Personal Acadèmic 
 
Acord 7/2006, de 28 d'abril, pel qual s'aprova, per delegació del Consell de Govern, la 
convocatòria de concursos, que tot seguit s’indiquen: 
 

Concurs de places de professorat (Campus) 
Plaça Cos Àrea 

1 Catedràtic d’universitat Producció Animal 
1 Catedràtic d’universitat Teoria i Història de l’Educació 
1 Catedràtic d’universitat Bioquímica i Biologia Molecular 
1 Catedràtic d’universitat Química Orgànica 
1 Catedràtic d’universitat Química Analítica 

 
Concurs places docents vinculades (Unitats Docents Hospitalàries) 

Cos docent: Catedràtic d’Universitat   Nombre de places: Una 
Àrea de coneixement: Medicina 
Especialitat: Medicina Interna 
Institució Sanitària: ICS 
Destí: Hospital Germans Trias i Pujol 
Cos docent: Professor Titular  d’Universitat  Nombre de places: Una 
Àrea de coneixement: Dermatologia 
Especialitat: Dermatologia Mèdico-Quirúrgica i Venereologia  
Institució Sanitària: IMAS 
Destí: Hospital del Mar  
 
 
Acord 8/2006, de 28 d'abril, pel qual s'aprova, per delegació del Consell de Govern, la 
proposta de places d'habilitació a enviar al Consejo de Coordinación Universitaria, que tot 
seguit s’indiquen: 
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Plaça Cos Àrea 

1 Catedràtic d’universitat Llengua Espanyola 
1 Catedràtic d’universitat Producció Animal 
1 Catedràtic d’universitat Geometria i Topologia 
1 Catedràtic d’universitat Electrònica 
1 Catedràtic d’universitat Matemàtica Aplicada 
1 Catedràtic d’universitat Arquitectura i Tecnologia de Computadors 
2 Catedràtic d’universitat Periodisme 
1 Catedràtic d’universitat Psicologia Evolutiva i de l’Educació 
1 Catedràtic d’universitat Enginyeria Química 
1 Catedràtic d’universitat Estratigrafia 
1 Professor Titular d’universitat Llengua Espanyola 
1 Professor Titular d’universitat Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial 
2 Professor Titular d’universitat Teoria del Senyal i Comunicacions 
2 Professor Titular d’universitat Antropologia Social 
1 Professor Titular d’universitat Botànica 
1 Professor Titular d’universitat Geografia Humana 
1 Professor Titular d’universitat Comunicació Audiovisual i Publicitat 
1 Professor Titular d’universitat Filologia Anglesa 

 
 
Acord 9/2006, de 28 d'abril, pel qual s'aprova la resolució de la convocatòria del Programa 
d'anys sabàtics per al professorat universitari de la UAB. 
 
Acord 10/2006, de 28 d'abril, pel qual s'aprova la resolució de la convocatòria del Programa 
de suport a l'activitat investigadora del professorat. 
 
Acord 11/2006, de 28 d'abril, pel qual s'aprova la resolució de la convocatòria del Programa a 
la formació investigador del professorat en vies de consolidació. 
 
Acord 12/2006, de 28 d'abril, pel qual s'aproven, per delegació del Consell de Govern, els 
nomenaments com a professors emèrit dels doctors Pedro Quesada Marín i Sergio Beser Ortí. 
 
 
l.2. Comissió de Reclamacions 
 
Acord 8/2006 de 27 d'abril, pel qual es desestima la reclamació presentada per un doctor 
contra la proposta de la Comissió del concurs 67/D0428 per a la contractació d'un professor 
lector amb destinació al Departament de Filologia Espanyola i, en conseqüència, confirmar 
íntegrament aquella proposta. 

Acord 9/2006 de 27 d'abril, pel qual es desestima la reclamació presentada per un doctor 
contra la proposta de la Comissió del concurs AL/05/51 per a la contractació d'un professor 
agregat amb destinació al Departament d'Economia Aplicada i, en conseqüència, confirmar 
íntegrament aquella proposta. 
 
l.3. Consell Acadèmic de l’Escola de Postgrau 
 
Acord 4/2006, de 19 d'abril, pel qual s'elegeixen els membres de la Comissió Permanent del 
Consell Acadèmic de l'Escola de Postgrau, als següents doctors/doctores: 
 
Ramon Piqué Huerta 
María del Carmen Bevia Baeza 
Joan Serra Sagristà 
Lluís Cabero Roura 
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l.4. Junta Electoral General 
 
Acord 1/2006 de 27 d'abril de 2006, pel qual s'acorda posposar les eleccions dels 
representants al Claustre i celebrar-les el primer trimestre del proper curs acadèmic. 
 
 
l.5. Resolucions de la Gerència 
 
Resolució del gerent, de 7 d'abril de 2006, per la qual es resol: 
 
Primer. Destinar amb caràcter definitiu el senyor Juan Montesinos Andrade al Servei 
d'Informàtica Distribuïda (SID) de l'Administració de Centre de la Facultat de Veterinària amb 
efectes del dia 1 de novembre de 2005. 
 
Segon. La nova destinació suposa el canvi d'ubicació i de dependència orgànica i funcional de 
la plaça del senyor Montesinos del Servei d'Informàtica al SID de l'Administració de centre de la 
Facultat de Veterinària. 
 
Resolució del gerent, de 7 d'abril de 2006, per la qual es resol: 
 
Primer. Destinar amb caràcter definitiu el senyor Antonio López Muñoz al SID de l'Administració 
de Centre de les Facultats de Dret, de Ciències Econòmiques i Empresarials i de Ciències 
Polítiques i de Sociologia, amb efectes del dia 3 d'abril de 2006. 
 
Segon. La nova destinació suposa el canvi d'ubicació i de dependència orgànica i funcional de 
la plaça del senyor López del Servei d'Informàtica al SID de l'Administració de centre de les 
Facultats de Dret, de Ciències Econòmiques i Empresarials i de Ciències Polítiques i de 
Sociologia. 
 
Resolució del gerent, de 21 d'abril de 2006, per la qual delega la senyora Dolors Pey 
Vilanova, cap del Gabinet Jurídic, per a les funcions gerencials, que haurà de compaginar amb 
les que li són pròpies, durant el període del 10 al 13 d’abril de 2006, ambdós inclosos. 
 
Resolució del gerent, de 21 d'abril de 2006, per la qual es resol: 
 
Primer. Encarregar a la senyora Maria Dolors Serveto López, l'anàlisi i la posada en marxa de 
la nova organització administrativa per tal de garantir l'operativitat de la Unitat Integrada de 
Suport Administratiu Departamental del Departament de Filologia Catalana i del Departament 
de Filologia Espanyola. 
 
Segon. Dotar la Unitat Integrada de Suport Administratiu Departamental del Departament de 
Filologia Catalana i del Departament de Filologia Espanyola d'una plaça del cos de gestió 
(procés de promoció interna). Provisionalment, i mentre no es resolgui l'esmentada plaça, se li 
encarreguen les funcions de gestió a la senyora Maria Dolors Serveto López. 
 
Tercer. Adscriure les senyores Maria Corredera Hidalgo i Maria Dolors Serveto López a la 
Unitat Integrada de Suport Administratiu Departamental amb dependència orgànica de 
l'administració de centre i dependència funcional del Departament de Filologia Catalana i del 
Departament de Filologia Espanyola, amb efectes del dia 18 d'abril de 2006. 
 
Quart. Adscriure la senyora Rosa Pose Calvo i el senyor Jordi Palau Artigas a la Unitat 
Integrada de Suport Administratiu Departamental amb dependència orgànica de l'administració 
de centre i dependència funcional del Departament de Filologia Catalana i del Departament de 
Filologia Espanyola, amb efectes del dia 18 d'abril de 2006. 
 
Cinquè. Demanar el canvi d'adscripció de les places del Departament de Filologia Catalana i del 
Departament de Filologia Espanyola, que actualment ocupen aquestes persones, a la Unitat 
Integrada de Suport Administratiu Departamental. 
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Sisè. La senyora Magdalena Alemany Güell del Departament de Filologia Catalana i el 
senyor Josep Hornos Arias del Departament de Filologia Espanyola es vinculen a la Unitat 
Integrada de Suport Administratiu Departamental a efectes administratius, i la dependència 
funcional seguirà essent de les corresponents direccions de cada departament. 
 
Resolució del gerent, de 21 d'abril de 2006, per la qual es resol: 
 
Primer. Destinar amb caràcter definitiu la senyora Assumpta Sabanés Parramón a 
l'Administració de centre de la Facultat de Ciències de l'Educació i FTI, amb dependència 
orgànica i funcional de l'administració de centre, amb efectes del dia 3 d'abril de 2006. 
 
Segon. Demanar el canvi d'adscripció de la plaça de tècnic mitjà, que ocupava la senyora 
Sabanés a l'Escola Bressol "Gespa", a l'Administració de centre de la Facultat de Ciències de 
l'Educació i FTI. 
 
Resolució del gerent, de 21 d'abril de 2006, per la qual es resol: 
 
Primer. Destinar amb caràcter definitiu la senyora Lluïsa Sánchez Hidalgo a l'Administració de 
Centre de la Facultat de Medicina per prestar serveis a la Unitat d'Educació Mèdica, amb 
dependència orgànica de l'administració de centre, amb efectes del dia 3 d'abril de 2006. 
 
Segon. Demanar el canvi d'adscripció de la plaça de tècnic mitjà, que ocupava la senyora 
Sánchez a l'Escola Bressol "Gespa", a l'Administració de Centre de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució del gerent, de 21 d'abril de 2006, per la qual es resol: 
 
Primer. Destinar amb caràcter definitiu la senyora Ana Maria Castellano López al SID de 
l'Administració de Centre de la Facultat de Medicina per prestar serveis al Centre de Recursos 
Docents, amb dependència orgànica de l'esmentat SID i dependència funcional del Deganat de 
la Facultat, amb efectes del dia 24 d'abril de 2006. 
 
Segon. La nova destinació suposa el canvi d'ubicació i de dependència orgànica de la plaça de 
la senyora Castellano del Servei d'Informàtica al SID de l'Administració de centre de la Facultat 
de Medicina i serà vigent mentrestant no es defineixi el model de la Universitat Autònoma de 
Barcelona en referència al suport de recursos per a la innovació docent. 
 
Resolució del gerent, de 24 d'abril de 2006, per la qual es resol: 
 
Primer. Aprovar la transformació de l'actual Unitat d'Auditoria Acadèmica de l'Oficina 
d'Organització i de Planificació, que passarà a denominar-se Unitat d'Organització. 
 
Segon. Assignar a la Unitat d'Organització les funcions següents: 
 
Missió: Realitzar estudis, assessorament, formació i consultoria organitzativa 

- Fer diagnòstics i estudis organitzatius necessaris per a la planificació i assessorar en el 
disseny i la implementació de nous models organitzatius. 

- Anàlisi de procediments. 
- Fer tasques de consultoria, coordinació i suport en la implementació de projectes. 
- Formació en relació als projectes en que s'hagi participat. 

 
Resolució del gerent, de 25 d'abril de 2006, per la qual es resol: 
 
Primer. Demanar el canvi d'adscripció de la plaça vacant de categoria LG1E de l'Oficina de 
Planificació i Qualitat a l'Oficina de Planificació i d'Organització, amb efectes del dia 30 de març 
de 2006. 
 
Segon. Assignar la dependència orgànica i la dependència funcional de la senyora Elisabeth 
Gallego Torrente a l'Oficina de Planificació i d'Organització, amb efectes del dia 30 de març de 
2006. 
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Tercer. Demanar el canvi d'adscripció de la plaça de l'Oficina de Planificació i Qualitat que 
ocupa la senyora Elisabeth Gallego, a l'Oficina de Planificació i d'Organització. 
 
 
II. Nomenaments i cessaments 
 
II.1. Facultats i Escoles universitàries 
 
Nomenaments 
Resolució del rector, de 6 d’abril de 2006, per la qual es nomena la senyora Maria Villanueva 
Margalef coordinadora de l’Oficina d’Intercanvi i Cooperació (Erasmus) de la Facultat de 
Ciències de l’Educació. 
 
Resolució del rector, de 6 d’abril de 2006, per la qual es nomena la senyora M. Remei 
Perpinyà Morera coordinadora d’estudis de Documentació de la Facultat de Ciències de la 
Comunicació. 
 
Resolució del rector, de 18 d’abril de 2006, per la qual es nomena el senyor Francisco Javier 
Bafaluy Bafaluy coordinador d’estudis de la Llicenciatura de Física de la Facultat de Ciències. 
 
Resolució del rector, de 18 d’abril de 2006, per la qual es nomena el senyor Jordi Mompart 
Penina coordinador d’estudis adjunt de la Llicenciatura de Física de la Facultat de Ciències. 
 
Resolució del rector, de 19 d’abril de 2006, per la qual es nomena la senyora Marta 
Figueredo Galimany coordinadora d’estudis de la Llicenciatura de Química de la Facultat de 
Ciències. 
 
Resolució del rector, de 19 d’abril de 2006, per la qual es nomena el senyor Manel del Valle 
Zafra coordinador d’estudis adjunt de la Llicenciatura de Química de la Facultat de Ciències. 
 
Cessaments 
Resolució del rector, de 6 d’abril de 2006, per la qual la senyora Melinda Ann Dooly cessa 
com a coordinadora de l’Oficina d’Intercanvi i Cooperació (Erasmus) de la Facultat de Ciències 
de l’Educació. 
 
Resolució del rector, de 18 d’abril de 2006, per la qual el senyor Francisco Javier Bafaluy 
Bafaluy cessa com a coordinador adjunt de titulació de Física de la Facultat de Ciències. 
 
Resolució del rector, de 19 d’abril de 2006, per la qual el senyor Jordi Gené Torrabadella 
cessa com a coordinador de titulació de la Llicenciatura de Química de la Facultat de Ciències. 
 
Resolució del rector, de 19 d’abril de 2006, per la qual la senyora María José Recoder 
Sellarés cessa com a coordinadora d’estudis de Documentació de la Facultat de Ciències de la 
Comunicació. 
 
 
II.2. Departaments 
 
Nomenaments 
Resolució del rector, de 6 d’abril de 2006, per la qual es nomena el senyor Ramon Baldrich 
Caselles coordinador de docència del Departament de Ciències de la Computació. 
 
Resolució del rector, de 21 d’abril de 2006, per la qual es nomena el senyor José Luís 
Bourdelande Fernández coordinador de la unitat de Química Orgànica del Departament de 
Química. 
 
Resolució del rector, de 21 d’abril de 2006, per la qual es nomena el senyor Francesc Xavier 
Luna Batlle coordinador de la unitat de Ciències de l’Educació del Departament de Filologia 
Catalana. 
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Resolució del rector, de 24 d’abril de 2006, per la qual es nomena el senyor Francesc Xavier 
Such Martí coordinador científic de granges del Servei de Granges i Camps Experimentals. 
 
Resolució del rector, de 24 d’abril de 2006, per la qual es nomena el senyor David Jiménez 
Jiménez coordinador coordinador del postgrau d’Enginyeria Electrònica del Departament 
d’Enginyeria Electrònica. 
 
Cessaments 
Resolució del rector, de 18 d’abril de 2006, per la qual el senyor Xavier Oriols Pladevall 
cessa com a coordinador de tercer cicle del Departament d’Enginyeria Electrònica. 
 
Resolució del rector, de 21 d’abril de 2006, per la qual la senyora Marta Figueredo Galimany 
cessa com a coordinadora de la unitat de Química Orgànica del Departament de Química. 
 
Resolució del rector, de 21 d’abril de 2006, per la qual la senyora Montserrat Vilà 
Santasusana cessa com a cap de la unitat de Filologia Catalana (Facultat de Ciències de 
l’Educació) del Departament de Filologia Catalana. 
 
Resolució del rector, de 24 d’abril de 2006, per la qual el senyor Gerardo Caja López cessa 
com a coordinador científic del Servei de Granges i Camps Experimentals. 
 
 
II.3. Instituts universitaris 
 
Nomenaments 
Resolució del rector, de 26 d’abril de 2006, per la qual es nomena el senyor Louis Lemkow 
Zetterling director de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals. 
 
Resolució del rector, de 27 d’abril de 2006, per la qual es nomena el senyor Joan Martínez 
Alier sotsdirector de formació de postgrau de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals. 
 
Cessaments 
Resolució del rector, de 26 d’abril de 2006, per la qual el senyor Xavier Gabarrell Durany 
cessa com a director de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals. 
 
Resolució del rector, de 27 d’abril de 2006, per la qual el senyor Joan Martínez Alier cessa 
com a sotsdirector de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals. 
 
 
II.4. Institucionals 
 
Cessaments 
Resolució del rector, de 26 d’abril de 2006, per la qual el senyor Juan José Perona Páez 
cessa com a delegat del rector per a Qualitat de la Docència. 
 
 
III. Convenis 
 
III.1. Marcs de col·laboració 
 
Conveni d’1 de setembre de 2005 entre la UAB i la Universidad Nacional de Quilmes 
d’Argentina, per promoure les relacions de caràcter acadèmic, científic i professional. 
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Conveni de 20 de desembre de 2005 entre la UAB i The History Channel Iberia, B. V. 
Sucursal en España, Canal de Historia, per col·laborar en accions comunes a desenvolupar en 
matèria de foment del coneixement històric. 
 
Conveni de 23 de març de 2006 entre la UAB i la Creu Roja de Barcelona, per dur a terme 
actuacions conjuntes, tot recollint, unificant i desenvolupant en un únic conveni els diversos 
acords formalitzats des de l'any 1990. 
 
Conveni de 29 de març de 2006 entre la UAB i el Club de Marketing de Barcelona, per tal de 
que la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UAB formi part del Club de 
Marketing. 
 
Conveni de 7 d’abril de 2006 entre la UAB i la Universidad de La Sabana de Colòmbia, per 
establir un marc general de col·laboració en els àmbits de la docència i de la investigació. 
 
 
III.2. Específics 
 
Addenda de 31 de gener de 2005 entre la UAB i el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), al conveni signat el 8 d'octubre de 2004 de creació del Laboratori de 
Proteòmica CSIC/UAB per a la compra de nou material inventariable per a l'ús d'aquest 
Laboratori. 
 
Conveni d’1 de gener de 2005 entre la UAB i l’Escola Superior de Enfermagem S. Francisco 
das Misericórdias (Portugal), en relació a la realització conjunta d'un màster sota la 
denominació de Nutrició Clínica, entre els anys 2002 i 2005. 
 
Addenda de 13 de maig de 2005 entre la UAB i la Universidad de Arte y Ciencias Sociales 
(ARCIS) de Xile, al conveni per a la realització del màster en Psicologia Social, 2003-2005 
signat en data 12 de setembre de 2002. 
 
Annex de 2 de novembre de 2005 entre la UAB, la Universidad de Santiago de Compostela i  
la Universidad de Granada per a l’adhesió de la Universidad de Granada al conveni per a la 
realització conjunta del Máster en Marketing Político, Estrategias y Comunicación Política 
signat en data 16 de novembre de 2004. 
 
Conveni de 15 de desembre de 2005 entre la UAB i l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), pel desenvolupament d’un projecte pilot sobre 
l'anàlisi del sistema de gestió de la qualitat en l'horitzó de l'acreditació de les titulacions. 
 
Addenda de 20 de desembre de 2005 entre la UAB i l’Institut Català de Cooperació 
Iberoamericana al conveni de col·laboració signat en data 1 d’abril de 2000, per la qual el 
Departament d'Art organitzarà el Diploma de Postgrau Món Precolombí (3a edició- gener-març) 
durant el segon quadrimestre del curs 2005-2006. 
 
Conveni de 10 de gener de 2006 entre la UAB i el Foro Latinoamericano para la Seguridad 
Urbana y la Democracia (FLASUD) de Mèxic, pel desenvolupament d'una edició del Master -
Diplomatura en Dret Civil i Familiar en la seu del Tribunal del Distrito Federal durant el bienni 
2006-2008. 
 
Conveni de 10 de gener de 2006 entre la UAB i el Foro Latinoamericano para la Seguridad 
Urbana y la Democracia (FLASUD) de Mèxic, pel desenvolupament d'una edició del Master -
Diplomatura en Dret Civil i Familiar en la seu del Consejo de la Judicatura Federal durant el 
bienni 2006-2008. 
 
Conveni de 24 de gener de 2006 entre la UAB i el Centre d'Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada (CEJFE) de la Generalitat de Catalunya, per prorrogar el conveni per a 
l'organització del màster i la diplomatura de postgrau en Criminologia i Execució Penal signat 
en data 1 de setembre de 2003. 
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Conveni de 24 de gener de 2006 entre la UAB i la Fundació Jaume Bofill, pel 
desenvolupament del projecte Espai de Ciutadania activa i crítica a través de l'Institut de 
Govern i Polítiques Públiques (IGOP). 
 
Conveni de 9 de febrer de 2006 entre la UAB i la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), per a l’establiment d’un Programa de Cooperació  Educativa a través del 
qual els estudiants de la UNED, matriculats en l'assignatura troncal del Pla d'estudis anomenat 
Practicum, puguin completar la formació teòrica amb la formació pràctica que requereix el 
desenvolupament d'activitats professionals. 
 
Conveni de 10 de febrer de 2006 entre la UAB i l’Instituto Colombiano de Logoterapia de 
Colòmbia, per a la realizació conjunta d'una maestria en: Teoría y práctica de la prosocialidad y 
las aplicaciones de la logoterapia, edició 2005-2006. 
 
Conveni de 20 de febrer de 2006 entre la UAB i SUN MICROSYSTEMS IBERICA, S.A., per a 
la renovació del conveni pel desenvolupament d'activitats de col·laboració sota el concepte de 
Socis Tecnològics, àmbits docents, tecnològics i investigadors signat en data 21 de febrer de 
2005. 
 
Conveni de 24 de febrer de 2005 entre la UAB i Grupo Editorial Edebé, pel desenvolupament 
del Postgrau/Master semipresencial de Libros y Literatura Infantil y Juvenil. 
 
Conveni de 28 de febrer de 2005 entre la UAB i l’Escola Universitària d'Infermeria, 
Fisioteràpia i Nutrició Blanquerna de la Universitat Ramon Llull (URLL), per a la realització per 
part de  la UAB de les pràctiques de dissecció dintre del curs Reeducació dels problemes de 
l'ATM per al curs acadèmic 2005-2006. 
 
Conveni de 28 de febrer de 2005 entre la UAB i l’Escola Universitària d'Infermeria, 
Fisioteràpia i Nutrició Blanquerna de la Universitat Ramon Llull (URLL), per a la realització per 
part de  la UAB de les pràctiques de dissecció dintre de la diplomatura de postgrau en 
Tècniques específiques de fisioteràpia per al curs acadèmic 2005-2006. 
 
Conveni de 3 de març de 2006 entre la UAB i l’Entitat Autònoma de l'Orquestra Simfònica de 
Barcelona i Nacional de Catalunya (EAOBC), per a la realització de diferents cursos de 
formació de mestres del Servei Educatiu de l'EAOBC a través del Departament de Didàctica de 
l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la UAB. 
 
Addenda de 16 de març de 2006 entre la UAB i el Foro Latinoamericano para la Seguridad 
Urbana y la Democracia (FLASUD) de Mèxic, al conveni de col·laboració signat en data 3 de 
juny de 2004, per al desenvolupament de la I edició del Master Internacional en Dret Civil i 
Familiar. 
 
Conveni de 21 de març de 2006 entre la UAB i l’Ajuntament de Ripollet, per emmarcar 
l'actuació en la participació en el projecte "Campus Ítaca" de la UAB per a l'any 2006. 
 
Conveni de 24 de març de 2006 entre la UAB i l’Ajuntament de Sabadell, per emmarcar 
l'actuació en la participació en el projecte "Campus Ítaca" de la UAB per a l'any 2006. 
 
Conveni de 29 de març de 2006 entre la UAB i el Departament d'Universitats, Recerca i 
Societat de la Informació (DURSI), per a la prestació de serveis editorials per part de la UAB 
consistents en l'edició dels exàmens d'accés a la universitat dels més grans de 25 anys del dia 
6 de maig de 2006. 
 
Conveni de 4 d’abril de 2006 entre la UAB i l’Ajuntament de Terrassa, per emmarcar l'actuació 
en la participació en el projecte "Campus Ítaca" de la UAB per a l'any 2006. 
 
Conveni de 7 d’abril de 2006 entre la UAB i la Fundación Carolina, pel qual la Fundació 
convoca quatre beques per al curs acadèmic 2006-2007 en la Diplomatura de Postgrado 
Género e Igualdad de Oportunidades. 
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Conveni de 7 d’abril de 2006 entre la UAB i la Fundación Carolina, pel qual la Fundació 
convoca una beca per al curs acadèmic 2006-2007 en el Programa  de atención socioeducativa 
al alumnado de origen inmigrante y minoritario. 
 
Annex d’11 d’abril de 2006 entre la UAB i la Fundación Carolina al conveni de 7 d’abril de 
2006  i pel qual la Fundació convoca una altra beca per al curs acadèmic 2006-2007 en el 
Programa  de atención socioeducativa al alumnado de origen inmigrante y minoritario.  
 
 
IV. Convocatòries i resolucions de places 
 
IV.1. Personal d’administració i serveis 
 
Convocatòries 
Resolució del vicegerent de Recursos Humans, de 6 d’abril de 2006, per la qual es 
convoca concurs públic per a cobrir una plaça de cap de l’Àrea d’Economia i Finances amb 
destinació a la Vicegerència d’Economia.  
 
Resolució del vicegerent de Recursos Humans, de 6 d’abril de 2006, per la qual es 
convoca concurs intern per a cobrir una plaça d’auxiliar de serveis amb destinació al Suport 
Logístic i Punt d’Informació de les Escoles Universitàries de Sabadell.  
 
Resolució del vicegerent de Recursos Humans, de 6 d’abril de 2006, per la qual es 
convoca concurs públic per a cobrir una plaça de contractació temporal de tècnic/a superior en 
comunicació científica amb destinació a l’Àrea de Comunicació i de Promoció.  
 
Resolució del vicegerent de Recursos Humans, de 18 d’abril de 2006, per la qual es 
convoca concurs públic per a cobrir una plaça de tècnic/a de servei lingüístic amb destinació al 
Gabinet de Llengua Catalana - Servei de Llengües.  
 
Resolució del vicegerent de Recursos Humans, de 19 d’abril de 2006, per la qual es 
convoca concurrència per a cobrir una plaça d’administratiu/iva de nivell 16 amb destinació a la 
Biblioteca de Ciències Socials. 
 
Resolució del vicegerent de Recursos Humans, de 19 d’abril de 2006, per la qual es 
convoca concurrència per a cobrir dues places d’administratiu/iva de nivell 16 amb destinació al 
Departament de Ciència Animal i dels Aliments (Veterinària) i al Departament de Biologia 
Animal, Biologia Vegetal i Ecologia. 
 
Resolució del vicegerent de Recursos Humans, de 20 d’abril de 2006, per la qual es 
convoca concurrència per a cobrir dues places d’administratiu/iva de nivell 16 amb destinació a 
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria i a l’Institut de Biotecnologia i de Biomedicina.  
 
Resolució del vicegerent de Recursos Humans, de 25 d’abril de 2006, per la qual es 
convoca concurs intern per a cobrir una plaça de tècnic/a especialista de laboratori amb 
destinació al Departament de Geologia. 
 
Resolució del vicegerent de Recursos Humans, de 25 d’abril de 2006, per la qual es 
convoca concurs intern per a cobrir una plaça d’administratiu/iva de nivell 18 amb destinació al 
Departament de Química.  
 
Resolució del vicegerent de Recursos Humans, de 27 d’abril de 2006, per la qual es 
convoca concurs intern per a cobrir una plaça de tècnic/a mitjà/ana  amb destinació a l’Oficina 
de Planificació i de Qualitat. 
 
Resolucions 
Resolució del rector, de 22 de març de 2006, per la qual es fa públic el nomenament de les 
persones que han superat les diferents fases de les proves selectives d’accés a l’escala 
administrativa (DOGC núm. 4606, de 3 d’abril de 2006), que tot seguit es relacionen: 
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Alcántara Aguilera, Esteban 
Alvarez Alvarez, Rosa María 
Andreu Camps, Montserrat 
Anglès Moliner, Javier 
Audi Prieto, Maria Mercè 
Badosa Ortuño, Jordi 
Barceló Gimeno, José Manuel 
Bau Redón, Sílvia 
Caballero Romero, María Dolores 
Canalda Romo, Rosa María 
Caravaca Hernández, Ana 
Casado Martínez, Concepción 
Castaños Moreno, Ernesto 
Cobo Moles, Sara 
Colomer Bergadà, Marta 
Corral Canal, David 
Cruz Jiménez, Dolores 
Cuadros Tomás, José Manuel 
Cuenca Jerez, Maria 
Culleré Piñol, Montserrat 
de Maruri Casanovas, Yolanda 
Díez Saiz, Esther 
Doroteo Muñoz, María Antonia 
Escudero Morte, Carlos 
Fernández Megino, Silvia 
Fernández Rincón, Jose Luis 
Fuentes García, Flora 
Galán Elías, Montserrat 
Gallardo Roldán, José María 
García Montesinos, Margarida 
García Pérez, María Luisa 
Garsaball Pujol, Marta 
Gázquez Tobajas, María Reyes 
Gómez Vázquez, César 
Hidalgo Moya, María del Carmen 
Hoces Fernández, Mònica 
Humet Blanco, Eva 
Jané Porta, Maria Carmen 
Lozano Fornaguera, Neus 
Martín Romero, María Begoña 
Mas Moreno, Montserrat 
Miquel Aloy, Maria 
Miracle Babià, Marta 
Miron Frías, Noemí 
Molina Serrano, Maria Jesús 
Molón Brígido, David 
Montero Muñoz, Josep Manel 
Nadal Bilbert, María Isabel 
Ortega Farfan de los Godos, Sergio 
Peiró Sales, Emma 
Pérez Mas, Daniel 
Perona Robles, Purificación 
Pescador Ventosa, Ana 
Pont Guardi, Laura 
Postigo Cervero, Esperanza 
Prat Mendiola, Guadalupe 
Pujibet Caldés, Montserrat 
Pujol Agell, Maria Carmen 
Rodrigo Alharilla, Juan Carlos 
Rodríguez Domingo, Elisabet 
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Rodríguez Ruiz, Araceli 
Rozas Liras, María Angeles 
Ruiz Salmerón, Jose Ignacio 
Ruiz Velimelis, Sònia 
Salinas Rodríguez, Jose Manuel 
Sánchez Chaves, Sílvia 
Santana Aguilar, Juan José 
Santasusagna Allué, Oscar 
Solàs Molina, Albert 
Tomás Granados, Oscar 
Valero Rodríguez, Maria del Carmen 
Vallés Molle, María José  
Vílchez Hernández, Ana Celia 
 
Resolució del rector, de 23 de març de 2006, per la qual es nomena la senyora Sílvia 
Bronsoms Fabrellas funcionària de carrera de l'escala tècnica de la UAB. (DOGC núm. 4609, 
de 6 d’abril de 2006). 
 
Resolució del rector, de 28 de març de 2006, per la qual es nomenen les senyores Isabel 
Mercader Botella i Marta San José Raja funcionàries de carrera de l’escala de gestió de la 
UAB. (DOGC núm. 4613, de 12 d’abril de 2006). 
 
Resolució del gerent, de 3 d’abril de 2006, per la qual s’atorga al senyor José Antonio Trigo 
Carballo la plaça de Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, amb destinació 
a la Vicegerència de Recursos Humans. 
 
Resolució del vicegerent de Recursos Humans, de 3 d’abril de 2006, per la qual s’atorga a 
al senyor Jorge Pedemonte Marino la plaça de tècnic superior en convenis, amb destinació a 
l’Escola de Postgrau. 
 
Resolució del vicegerent de Recursos Humans, de 5 d’abril de 2006, per la qual s’atorga a 
la senyora Carmen López Soria la plaça de gestora econòmica, amb destinació a l’Escola 
Tècnica Superior d’Enginyeria. 
 
Resolució del vicegerent de Recursos Humans, de 6 d’abril de 2006, per la qual s’atorga a 
la senyora Esther Labrador Agustín la plaça d’auxiliar administrativa (nivell 18), amb destinació 
al Departament de Química (plaça B). 
 
Resolució del gerent, de 7 d’abril de 2006, per la qual s’atorga a la senyora Maria Cendrós 
Carreras la plaça de vicegerenta d’Economia, amb destinació a la Gerència. 
 
Resolució del vicegerent de Recursos Humans, de 7 d’abril de 2006, per la qual s’atorga a 
la senyora Araceli Martos Valverde la plaça d’administrativa (nivell 21), amb destinació a la 
Gestió Econòmica de l’Administració de Centre de les facultats de Filosofia i Lletres i de 
Psicologia.  
 
Resolució del vicegerent de Recursos Humans, de 18 d’abril de 2006, per la qual es 
declara desert per manca de candidats el concurs intern per a cobrir una plaça de tècnic/a de 
servei lingüístic, amb destinació al Gabinet de Llengua Catalana – Servei de Llengües. 
 
Resolució del gerent, de 25 d’abril de 2006, per la qual s’atorga a la senyora Genoveva 
Sánchez Martínez la plaça de cap de l’Àrea d’Economia i Finances, amb destinació a la 
Vicegerència d’Economia. 
 
Resolució del vicegerent de Recursos Humans, de 27 d’abril de 2006, per la qual s’atorga a 
la senyora Ana Pescador Ventosa la plaça d’auxiliar administrativa (nivell bàsic), amb 
destinació a la Gestió Acadèmica – Suport Departamental de l’Administració de Centre de 
Ciències de la Comunicació.   
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Resolució del vicegerent de Recursos Humans, de 27 d’abril de 2006, per la qual s’atorga a 
la senyora Èlia Soriano Costa la plaça d’auxiliar administrativa (nivell 18), amb destinació a 
l’Àrea d’Afers Acadèmics. 
 
 
V. Disposicions d’interès per a la UAB 
 
V.1. Estatals 
 
Orden del Ministerio de Educación y Ciencia, de 16 de març de 2006, per la qual 
s'estableixen les bases reguladores i es convoca el programa d'ajuts per a la mobilitat 
d'estudiants universitaris Séneca per al curs acadèmic 2006-2007. (BOE núm. 83, de 7 d'abril 
de 2006). 
 
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 17 de març de 
2006, per la qual s'efectua la convocatòria de l'any 2006, per a la concessió dels ajuts del Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I 2004-2007), a 
la part dedicada al foment de la investigació tècnica per a projectes científic-tecnològics 
singulars i de caràcter estratègic. (BOE núm. 83, de 7 d'abril de 2006). 
 
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 27 de març de 
2006, per la qual convoquen ajuts per a la formació de personal investigador. (BOE núm. 85, de 
10 d'abril de 2006). 
 
Llei 5/2006, de 10 d'abril, de regulació dels conflictes d'interessos dels membres del Govern i 
dels Alts Càrrecs de l'Administració General de l'Estat. (BOE núm 86, d'11 d'abril de 2006).  
 
Reial Decret 468/2006, de 21 d'abril, pel qual s'estableixen els límits de renda i patrimoni 
familiar i les quanties de les beques i ajuts a l'estudi del Ministerio de Educación y Ciencia per 
al curs 2006-2007. (BOE núm. 96, de 22 d'abril de 2006). 
 
 
V.2. Autonòmiques 
 
Ordre del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, de 3 d'abril de 
2006, per la qual es modifica l'Ordre de 13 de febrer de 2006, per la qual es dóna publicitat a 
les taxes vigents l'any 2006 corresponents als procediments que gestiona el Departament 
d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació.. (DOGC núm. 4611, de 10 d'abril de 2006). 
 
Resolució de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, de 28 de febrer de 
2006, per la qual es dóna publicitat a subvencions concedides en matèria de recerca d'import 
igual o superior a 3.000 euros, durant l'any 2005. (DOGC núm. 4611, de 10 d'abril de 2006). 
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