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I. Disposicions generals i acords 
 
I.1. Consell Social 
 
Acord 12/2006, de 29 de juny, pel qual s’aprova l’adequació de l’article tercer de la Normativa 
de permanència dels estudiants de la UAB als estudiants que cursen el pla d’estudis de la 
titulació de Medicina o el d’una altra titulació que també tingui assignatures amb un elevat 
nombre de crèdits, segons el que es transcriu: 
 
ADEQUACIÓ DE L’ARTICLE TERCER DE LA NORMATIVA DE PERMANÈNCIA DELS 
ALUMNES DE LA UAB  ALS ESTUDIANTS QUE CURSEN EL PLA D’ESTUDIS DE LA 
TITULACIÓ DE MEDICINA O EL D’UNA ALTRA TITULACIÓ QUE TAMBÉ TINGUI 
ASSIGNATURES AMB UN ELEVAT NOMBRE DE CRÈDITS 
 
El punt 3.1 de l’article 3. Alumnes de segon curs i següents de la Normativa de Règim de 
Permanència dels estudiants de la UAB, aprovada pel Consell Social del dia 16 de juliol de 
2004, estableix el següent: 
 
A partir del segon curs acadèmic, i només als efectes del còmput del límit de matriculació 
establert a l’article 1.3, la càrrega de crèdits de cada assignatura troncal i obligatòria serà igual 
al seu nombre de crèdits multiplicat per un número ponderat de les vegades que l’estudiant 
matricula aquesta assignatura, d’acord amb  la fórmula següent: 
 
Càrrega de crèdits  Nombre de crèdits   n + 1 
assignatura                  = assignatura                               x ------- 
troncal i obligatòria  troncal i obligatòria      2 
 
L’objectiu d’aquesta regulació no és privar als estudiants del dret a fixar el seu recorregut 
curricular, sinó facilitar la seva ordenació, motivant-lo a centrar els seus esforços a aconseguir 
un millor rendiment acadèmic 
 
El pla d’estudis de Medicina publicat al BOE amb data 30.01.03  configura assignatures amb un 
elevat nombre de crèdits i sovint a superar en un semestre. En aquests casos, el fet de no 
superar determinades assignatures pot arribar a impedir a l’estudiant subjecte a aquest règim 
de permanència, la continuïtat dels seus estudis. 
 
Aquesta situació crea un greuge comparatiu amb la resta d’estudiants de la nostra universitat, 
que compten amb plans d’estudis estructurats en assignatures amb un volum de crèdits força 
inferior. 
 
En previsió de la circumstància descrita en el punt anterior, per als estudiants que cursen el pla 
d’estudis de la titulació de Medicina o el d’una altra titulació que també tingui assignatures amb 
un elevat nombre de crèdits, l’aplicació de la càrrega de crèdits de cada assignatura a què fa 
referència l’article 3 de la Normativa de règim de permanència dels alumnes de la UAB serà, 
per a la segona matrícula d’aquelles assignatures que tinguin més de 15 crèdits, la que s’indica 
a continuació: 
 
 Assignatures de més de 15 i menys de 21 crèdits: aplicar un coeficient de ponderació 

adaptat, progressivament a la baixa, al nombre de crèdits de l’assignatura i que en tots els 
casos significarà un nombre fix de 22,50 crèdits. 

 Assignatures de 21 crèdits o més: donar al coeficient de ponderació el valor d’1,1. 
 
Per a la tercera matrícula i successives no s’aplicarà cap coeficient d’increment. 
 
El present acord entra en vigor en el curs acadèmic 2006-2007. 
 
Acord 13/2006, de 29 de juny, pel qual s’aprova la liquidació del pressupost i l’informe de 
gestió de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2005. 
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Acord 14/2006, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa Universitat-Societat de la UAB 
com instrument per coordinar les actuacions de la Universitat Autònoma de Barcelona i el 
Consell Social de la UAB en l’àmbit de connexió de la Societat i la Universitat. 
 
 
I.2. Comissions del Consell Social 
 
I.2.1. Comissió Econòmica 
 
Acord 12/2006, de 22 de juny, pel qual s’aproven els preus dels estudis propis de la 
Universitat autònoma de Barcelona i l’adequació del decret de preus dels serveis acadèmics 
universitaris a determinats estudis de la Universitat Autònoma de Barcelona per al curs 
acadèmic 2006-2007. 
 
Acord 13/2006, de 22 de juny, pel qual s’aproven les modificacions de crèdit del pressupost 
de la UAB corresponents al primer trimestre de l’exercici 2006. 
 
Acord 14/2006, de 22 de juny, pel qual s'acorda: 
 
▪ Aprovar les tarifes corresponents al curs 2006-2007 del Centre d’Autoaprenentage de 

Llengües (CAL). 
▪ Aprovar les tarifes corresponents al curs 2006-2007 de UAB Idiomes Campus. 
▪ Aprovar les tarifes corresponents al curs 2006-2007 de UAB Idiomes Sabadell. 
▪ Aprovar les tarifes corresponents al curs 2006-2007 de Treball Campus. 
 
 
I.2.2. Comissió Acadèmica 
 
Acord 9/2006, de 22 de juny, pel qual s'informa favorablement de les concessions de les 
sol·licituds de convocatòria de gràcia perquè els alumnes afectats es matriculin en el curs 2006-
2007. 
 
 
I.2.3. Comissió Societat-Universitat 
 
Acord 5/2006, de 13 de juny, pel qual s'acorda: 
 
• Atorgar al Servei de prevenció i de medi ambient de la UAB un ajut econòmic d’import 

7.330 euros, en concepte del projecte “Procés participatiu per a la revisió del Pla d’Acció 
Local per a la Sostenibilitat” i a compte de les despeses de difusió del projecte, segons el 
següent desglós: 2500 euros per a la creació i manteniment del web i del fòrum virtual 
d'opinió; 640 euros pel disseny de pòsters; 640 euros pel calendari/obsequi dels 
participants; 500 €  pel disseny del fullet resum del Pla d’acció; 250 euros pel logotip 
Agenda 21 i 2.800 euros per l’edició de pòsters de web, fòrum virtual, fòrum presencial, 
fullet resum del Pla d’acció i calendaris pels participants. 

 
• Denegar al Departament de Periodisme de la Facultat de Ciències de la Informació un ajut 

econòmic d’import 10.000 euros, en concepte del projecte “HISPER”, atès que el projecte 
presentat no s’insereix en les línies d’actuació valorades com a estratègiques pel Consell 
Social. 

 
• Denegar a la Fundació Dr. Robert un ajut econòmic d’import 11.748 euros, en concepte del 

projecte “Rol i relacions de les dones brasileres al Vallès Occidental en el manteniment del 
benestar de la seva xarxa primària en el país d’origen”, atès que el projecte presentat no 
s’insereix en les línies d’actuació valorades com a estratègiques pel Consell Social. 

 
• Denegar al Col.lectiu Club Alpí Universitari un ajut econòmic d’import 3.000 euros, en 

concepte del projecte “Expedició solidària: muntanyes del Rwenzori”, atès que el projecte 
presentat no s’insereix en les línies d’actuació valorades com a estratègiques pel Consell 
Social. 



4 

• Atorgar al Centre de Recerca per a l’Educació Matemàtica i Científica de la UAB un ajut 
econòmic d’import 9.000 euros, en concepte del projecte “AURIGA” i a compte de les 
despeses de material inventariable i per la contractació de becaris, segons el següent 
desglós: pel material inventariable 5.000 euros repartits de la següent manera, 3000 euros 
per 8 sensors de força i 8 detectors d’alè; 1000 euros per les llicències de software per 
programa de simulació i Modelling; i 1.000 euros, dels 2000 € sol·licitats, per la revisió i 
reposició d’equipaments informàtics i de material experimental. Per les despeses de 
contractació de becaris, 4.000 euros per a la redacció del material . 

 
• Atorgar a l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona un ajut econòmic 

d’import 8.500 euros, en concepte del projecte “Les relacions de la UAB amb el territori: 
noves funcions i noves fórmules de col·laboració” i a compte de les despeses de direcció, 
1.800 euros; d’identificació i anàlisi d’experiències, 1.400 euros; d’entrevistes a agents i 
experts, 1.800 euros; de realització de les sessions de treball, 1.350 euros; de redacció de 
documents, 1.150 euros i,  per a la despesa  operativa 1.000 euros. 

 
• Atorgar a l’Associació d’Amics de l’Autònoma un ajut econòmic d’import 1.000 euros, en 

concepte del projecte “Guardó del Consell Social a concedir en el marc de la Festa Anual 
de l’Associació d’Amics de la UAB” i a compte de les despeses de confecció del guardó. 
 
Concedir al senyor Josep Benet Morell el Guardó del Consell Social en el marc de la Festa 
Anual de l’any 2006 que organitza l’Associació d’Amics de la UAB. 

 
Acord 6/2006, de 13 de juny, pel qual s'aprova satisfer, en l’any 2006, 3.005 euros a 
l’Associació d’Amics de la Universitat Autònoma de Barcelona en concepte de la quota de soci 
protector. 
 
 
I.3. Comissions del Consell de Govern 
 
I.3.1. Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Acord 37/2006, de 9 de juny, pel qual s'aproven els criteris sobre la docència en el Màsters 
Oficials en ECTS, que tot seguit es transcriu: 
 

Criteris per reflectir en el pla docent del professorat la docència i la gestió dels màsters oficials 
 
Introducció 
A partir del proper curs acadèmic 2006-2007 s’impartiran a la UAB titulacions de màster els 
plans d’estudis de les quals estaran  estructurats en base a crèdits ECTS. D’acord amb el 
document Marc per a l’elaboració dels plans d’estudis dels màsters  (aprovat a la CAA del 21 
de març de 2006) el curs acadèmic d’un màster consta de 1500 hores, que corresponen a 60 
crèdits ECTS, cada un dels quals equival a 25 hores de treball de l’estudiant (docència 
presencial, tutories, preparació d’exàmens, realització d’exercicis pràctics, lectures, exposicions 
orals, etc.). 
 
Tenint en compte aquesta nova concepció del crèdit, definit en funció de les hores totals de 
treball de l’estudiant i no pas en funció de les hores de treball del professorat, cal plantejar-se 
com es traduiran les hores de dedicació del professorat a un màster en el seu pla docent i 
quines activitats s’hi comptabilitzaran.  
 
D’acord amb el RD 898/1985, de 30 de abril, sobre regimen del profesorado universitario, 
encara vigent, la dedicació docent del professorat està fixada en un total de 240 hores de 
docència presencial (24 crèdits) més 180 hores d’atenció a l’estudiant (18 crèdits) per any. 
Actualment i de forma generalitzada, les 240 hores corresponen a classes magistrals i/o 
classes pràctiques (laboratoris, problemes, aula...).   
 
A l’espera de tenir un nou marc regulador de la dedicació del profesorat en el context dels 
crèdits ECTS, proposem de manera transitòria aplicar a la docència impartida en els màsters 
oficials els criteris que s’exposen a continuació.  
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Criteris de còmput en el PD del professorat de la docència de màster. 
L’esmentat Marc per a l’elaboració dels plans d’estudis dels màsters introdueix el concepte de 
mòdul com a unitat que estructura la docència i l’avaluació del màster, de manera que un 
màster s’ha d’organitzar en mòduls de 10 o de 15 crèdits ECTS. Pel que fa als continguts, hi ha 
tres tipus de mòduls amb característiques docents diferents quant a la presencialitat del 
professorat: 
 
• Mòduls acadèmics. 
Les activitats que requereixen lideratge per part del professorat han d’estar entre el 20% i el 
30% del nombre total d’hores de treball de l’estudiant, és a dir, l’alumne ha de tenir entre 5 i 7,5 
hores de docència presencial amb el professor, docència que inclou les classes teòriques, les 
classes pràctiques i les activitats acadèmiques dirigides (seminaris, exposicions de treballs, 
tutories col·lectives, elaboració de pràctiques...).  
 
És evident que, per una banda, la implantació dels crèdits ECTS implica una disminució de 
l’activitat expositiva per part del professorat; per una altra, exigeix un augment de la seva 
dedicació a planificar l’activitat personal de l’estudiant, ja sigui en termes de preparació, 
seguiment, correcció o avaluació. Aquestes dues consideracions ens duen a proposar que les 
hores de docència presencial esmentades en el paràgraf anterior (entre 5 i 7,5) es multipliquin 
per un factor 1,25 de manera que en el pla docent del professorat figuri el resultat obtingut.1  
 
Aquesta mesura s’aplicarà amb caràcter general i consolidable més enllà del  primer any que 
s’imparteixi  una determinada assignatura dins d’un mòdul. Tanmateix, a partir de l’anàlisi de 
resultats del curs 2006-2007, es podrà revisar la fórmula ara plantejada.  
 
Una vegada aprovat  un pla  d’estudis,   a efectes del còmput de recursos docents necessaris 
per a dur-lo a terme (càlcul de la plantilla teòrica) s’aplicarà a tots els mòduls acadèmics, el 
valor mitjà de 6,25 hores  de docència presencial, que serà multiplicat per 1,25.  
 
• Mòduls de treball de recerca i/o pràcticum. 
El nombre de crèdits dels treballs de recerca i / o dels pràcticums dirigits per un professor es 
multiplicarà pel factor 0,4 i pel nombre d’estudiants. El resultat obtingut seran les hores que 
figuraran en el pla docent del professor . 

n. crèdits del mòdul x 0,4 x n. Alumnes = hores al pla docent 
 
• Mòduls professionalitzadors. 
El nombre de crèdits de cada pràctica externa tutoritzada per un professor es multiplicarà pel 
factor 0,2, i pel nombre d’estudiants. El resultat obtingut seran les hores que figuraran en el pla 
docent del professor. 

n. crèdits del mòdul x 0,2 x n. Alumnes = hores al pla docent 
 
Les hores resultants corresponents als mòduls de recerca i als mòduls professionalitzadors es 
faran constar al pla docent del professorat a posteriori, un cop llegit i avaluat el treball. 
 
Els màsters poden tenir mòduls mixtes de formació acadèmica i treball de recerca, de formació 
acadèmica i professionalitzador, o de treball de recerca i professionalitzador. 
 
Reconeixement per càrrecs 
Començar de bell nou uns estudis implica també un esforç per part del professorat que 
s’ocuparà d’organitzar-los i de coordinar-los, en concret del coordinador del POP, del demàster 
i del de mòdul; és per això que a cadascun d’ells se’ls reconeixerà la tasca d’acord amb el 
següent: 
 

• El coordinador del POP, que serà un vicedegà o un coordinador de màster, rebrà un 
complement econòmic. En aquest sentit, si escau, es crearà un nou complement 

                                                 
1 Totes aquelles altres “tasques docents específiques” que pugui generar un màster  (per exemple, 
supervisió de laboratoris) es podran incorporar al pla docent del professorat, com a docència 
complementària i sense que això comporti modificacions de plantilla teòrica. 
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retributiu que englobi els dos càrrecs. Els POP’s que tinguin un sol màster podran 
incorporar una tercera persona. 

• Al coordinador del màster, se li comptabilitzaran 30 hores de docència en el seu pla 
docent. Si un màster té un nombre d’alumnes de nou accés superior a 25, se li 
comptabilitzaran 40 hores.  

• Al responsable de mòdul, se li comptabilitzaran 10 hores de docència en el seu pla 
docent, durant el primer any, en concepte de posada en marxa dels estudis. L’any 
vinent es revisarà si s’amplia aquest reconeixement. 

 
Acord 38/2006, de 9 de juny, pel qual s'aproven, per delegació del Consell de Govern, els 
plans d'estudi dels Màsters Oficials següents: Aqüicultura, Arqueologia clàssica, Biologia 
humana, Bioquímica, biologia molecular i biomedicina, Biotecnologia avançada, Ciència 
cognitiva i llenguatge, Ciència i tecnologia químiques, Enginyeria de micro i nanoelectrònica, 
Estudis ambientals, Estudis catalans: llengua i literatura i les seves aplicacions, Estudis 
territorials i de la població, Genètica, Gestió de recursos humans en les organitzacions, Història 
comparada, segles XVI-XX, Història contemporània, Història de la ciència. Ciència, història i 
societat, Immunologia, Informàtica avançada, Innovació i qualitat televisives (de TV3), 
International Màster in economic analysis, Investigació en psicologia social, Investigació 
etnogràfica, teoria antropològica i relacions interculturals, Literatura comparada: estudis literaris 
i culturals, Màster europeu en treball i política social, Matemàtica avançada, Microbiologia, 
Phoenix EM dynamics of health and welfare, QEM: Models ans methods of quantitative 
economics (Erasmus Mundus), Recerca en veterinària i ciències alimentàries, Salut Pública, 
Sanitat i producció porcina, Traducció, interpretació i estudis interculturals. 
 
Acord 39/2006, de 9 de juny, pel qual s'aprova l'ampliació d'assignatures de lliure elecció per 
al curs 2006-2007, que tot seguit es transcriu: 
 

Assignatures d’Universitat curs 2006-2007 – Fundació UAB - Programa Study abroad 
 

Codi Assignatura 
26190 Marketing in Europe and the US 
26191 International Relations - Introduction to world politics 

26192 
Mass Communication: una aproximación al cuarto poder en Europa y 

Norteamérica 
26193 Understanding the European Union economy 
26194 Economic Integration 
26195 International Economics 
26196 International Marketing 
26197 Strategic Management 
26198 International Business 
26199 Society, politics and economy in today's  Spain 
26200 Cross Cultural Management 
26201 Estrategic behavior in business and economics 
26202 Spanish history 
26203 Spanish Civilistion & Culture 
26204 Spanish Art 
26205 Spanish cultural and art heritage 
26206 Spanish geography 
26207 Salud pública 

 
Acord 40/2006, de 9 de juny, pel qual s'autoritza que els estudis de Geografia en Xarxa tinguin 
la consideració de titulació als efectes de càlcul de la plantilla teòrica.  
 
Acord 41/2006, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Marc d'actuació per a facilitar la 
compaginació de la vida acadèmica i la vida laboral dels estudiants, que tot seguit es transcriu: 
 
Marc d’actuació per a facilitar la compaginació de la vida acadèmica i la vida laboral dels 

estudiants 
 
Preàmbul 
La UAB per origen i per vocació és una universitat presencial, que considera un valor essencial 
de la seva tasca docent la dedicació a temps complet de l’estudiant als seus estudis. Tot i això, 
la darrera dècada ha posat damunt la taula una qüestió, que ha arribat a ser problemàtica en 
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algunes titulacions i centres: la dedicació parcial de bona part de l’estudiantat a causa de la 
necessitat de compaginar els estudis amb el treball.2  És evident que aquesta qüestió té una 
clara solució política, que va més enllà de les competències de les universitats: l’existència d’un 
sistema potent de beques que faciliti la dedicació exclusiva dels estudiants, tal com succeeix a 
molts països d’Europa.  
 
Mentre aquesta situació no arribi, l’Equip de Govern de la UAB, sense abandonar el compromís 
de continuar reclamant una millora substancial en dotació d’ajuts a l’estudi i d’acord amb els 
compromisos electorals adquirits, presenta aquest document-marc per a facilitar la conciliació 
de la vida acadèmica i laboral dels estudiants, el qual ha de servir per plantejar mesures 
immediates i mediates que abordin la qüestió i per cercar fòrmules que, en el futur mediat, 
permetin compaginar ab initio el binomi treball – estudi de cara a la revisió dels plans d’estudi 
en el marc de l’EEES. 

Així, doncs, tot i que el punt de mira a mig termini ha de ser la revisió dels plans d’estudi en el 
marc de l’EEES, tanmateix és convenient aprofitar l’oportunitat d’aplicar mesures en el context 
actual, que serà el que ens permetrà validar-les amb vista a actuacions futures. 
 
Es, doncs, voluntat de l’Equip definir un marc innovador, d’aplicació progressiva, que estigui 
d’acord amb les necessitats de cada titulació, no traumàtic per a la pràctica docent del 
professorat, que beneficiï el seguiment d’estudis per part dels i de les estudiants i que 
aprofiti experiències ja existents a la UAB. 
 
Antecedents i estat de la qüestió 
Aquesta és una qüestió poc debatuda a les universitats del nostre entorn immediat, per la qual 
cosa la cerca d’experiències concretes que hagin atacat el tema ha estat infructuosa. La 
segona constatació és que no existeixen estudis el principal objectiu dels quals sigui obtenir les 
dades que ens interessen, per tant, s’han hagut de extreure dades parcials a partir d’estudis 
que, d’una manera o una altra, s’han interessat per la qüestió.  
 
Tot i les dificultats esmentades, les dades que hem pogut obtenir mostren tendències que es 
repeteixen amb escasses variacions. Tanmateix, per conèixer l’estat actual de la qüestió a la 
UAB (2005 – 2006), s’ha endegat una enquesta telefònica a estudiants d’un grup de titulacions 
construït a partir de i) la tendència observada en els estudis anteriors, d’acord amb la qual, la 
compatibilització estudi – treball es centra sobretot en determinades titulacions i ii) demandes 
concretes de determinats centres. La primera fase d’obtenció de dades afecta a les titulacions 
següents: CC. Empresarials, Relacions Laborals, Història, titulacions de l’ETSE, CC. Polítiques, 
Sociologia, CC. Econòmiques, Dret, ETInformàtica de Gestió, ETI nformàtica de Sistemes i 
Geografia (model bivalent). En fases posteriors, si escau, es tindrà en compte la resta de 
titulacions.  
 
Oportunitats i limitacions. 
Qualsevol marc general d’actuació derivat de l’estudi d’aquestes dades haurà de partir d’alguns 
pressupòsits: 
 

1. L’elaboració i aplicació de mesures concretes ha de ser tasca de cadascun dels centres 
i titulacions d’acord amb la seva realitat.  

 
2. La possibilitat d’experimentar aquestes mesures en un moment de transició dels plans 

d’estudis antics als plans d’estudis futurs. Repetidament els estudiants qüestionen com 
a punt dèbil del procés de convergència en l’EEES el fet que no els permetrà estudiar i 
treballar alhora. És, doncs, una oportunitat immillorable per a la UAB poder respondre a 
aquest temor amb plans que ho facilitin.  

 
3. La necessitat de disposar de recursos per dur-lo a terme. Tot i que no totes les 

mesures que es proposen impliquen necessàriament un augment de recursos, ja que 
moltes afecten a redistribució de pla docent, s’ha de considerar que qualsevol reforma 

                                                 
2 Val a dir que responsables d’algunes titulacions veuen positivament aquest binomi en la 
mesura que una inserció laboral prèvia a l’obtenció del títol facilita la inserció laboral definitiva. 
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que afecti les inèrcies existents passa per la creació d’al·licients tant pel que fa al 
professorat com a l’estudiantat. 

 
4. Tot i que pot ajudar-hi, no es tracta d’un pla pensat exclusivament per millorar els 

resultats acadèmics; l’objectiu principal és facilitar la compaginació del treball i de 
l’estudi.  

 
5. L’aplicació d’aquest marc general s’haurà d’incloure com a especificitat de la UAB en la 

negociació del proper Contracte – Programa amb el Departament de la Generalitat de 
Catalunya que tingui competències sobre universitats, per tal que no ens perjudiquin 
els indicadors relacionats amb la mitjana de temps que l’estudiant necessita per 
concloure els seus estudis.  

 
Mesures a aplicar 
Atenent-nos a tot el que s’acaba d’esmentar, es proposen les següents mesures d’aplicació 
general, amb el benentès que cada centre i / o titulació l’haurà d’adaptar a les seves 
necessitats. 
 
1. Establiment de vies lentes. 

Excepció feta d’estudis molt concrets que justifiquen una presència exclusiva a la 
universitat, molts estudiants s’han anat construint aquestes vies lentes motu proprio. En 
general, però, els centres no han pensat plans docents que ho facilitin, amb la qual cosa 
s’ha produït un procés de divergència que ha acabat conduint a situacions absurdes, com 
ara programar titulacions en n anys quan la realitat acaba essent que una gran part dels 
estudiants acaben amb n+1, n+2, etc. 
En titulacions que disposen de diversos grups i en les quals existeix un índex elevat 
d’estudiants que treballen se’n pot reservar algun amb un pla docent que prioritzi la via 
lenta, encara que no exclusivament.  

 
2. Establiment d’itineraris docents vespertins (de 17h / 18h a 21h). 

Amb aquesta mesura es pot facilitar la incorporació i / o la continuació d’estudiants que des 
de l’inici dels estudis o mentre els cursen s’incorporen al món del treball. Pot ser una 
mesura òptima per a i) aquells diplomats que, incorporats en el món laboral, volen seguir 
cursant uns estudis de segon cicle (p. e.: Magisteri, Diplomatures de Ciències de la Salut, 
Logopèdia, CC. Empresarials, etc.), ii) aquells que s’han incorporat en el món laboral 
després d’haver cursat un CFGS i volen continuar estudis universitaris, iii) aquells que 
cursen titulacions amb un índex elevat d’ocupació laboral (p. e.: CC. Empresarials, 
Enginyeries Tècniques). 

 
3. Reducció del mínim de crèdits a matricular el primer curs (30 – 40 cr.). 

Aquesta mesura, que ja s’ha aplicat a determinades titulacions dels plans pilot d’adaptació 
a l’EEES, pot animar i facilitar la incorporació de nous estudiants en algunes titulacions 
amb pocs estudiants d’entrada i alhora millorar el rendiment acadèmic. Com a mesura de 
control, caldria establir restriccions per matricular-se en aquests grups (p. e.: justificar un 
nombre mínim d’hores de treball/setmana). 
 

4. Implementació de l’ensenyament extensiu.  
Aquesta mesura consisteix a anualitzar la docència d’assignatures que tradicionalment 
s’han impartit semestralment, tot reduïnt el nombre de classes presencials / setmana. 
Sembla prudent que s’apliqui a assignatures > 6 crèdits i < 9 crèdits, que en general 
impliquen una presència de > 3 hores/setmana/semestre dels estudiants a les aules. Moltes 
vegades la dificultat de seguir l’ensenyament no rau tant en la presencialitat obligatòria com 
a deixar espais més amplis per a assimilar continguts i  possibilitar el treball personal.    

 
5. Implementació de l’ensenyament intensiu. 

La mesura consisteix a impartir assignatures de ≤ 6 crèdits amb caràcter intensiu en 
períodes on tradicionalment no hi ha docència. Es tractaria de programar assignatures en 
els mesos de juny i juliol. El model, que ja s’aplica actualment i puntual en el Programa 
Universitat – Empresa de la Facultat de CC. Econòmiques, suposa adaptacions en el 
calendari acadèmic. 
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6. Oferta constant de determinades assignatures TR / OB. 
Aquesta pot ser una mesura aplicable a aquelles assignatures ara programades 
exclusivament el segon semestre que registren un índex elevat de fracàs. Si se’n 
programés un grup el primer semestre (a compte d’un dels grups del segon semestre) es 
facilitaria que els estudiants poguessin superar-la el mes de febrer. Aquesta mesura ja ha 
estat aplicada amb èxit en algunes titulacions actuals. 
 

7. Reducció de la presencialitat de l’estudiant a l’aula. 
Aquest principi, que s’adequa absolutament a la metodologia dels crèdits ECTS, es pot dur 
a terme mitjançant diverses mesures: 
 
7.1. Virtualització de l’ensenyament. 
És evident que la UAB no és ni pretén ser una universitat virtual. Tanmateix l’experiència 
duta a terme en els estudis de Geografia, amb una via presencial completa i una via virtual 
completa intercanviables amb algunes restriccions, ha aportat conclusions interessants pel 
que fa a l’adaptació dels plans docents dels estudiants en funció de les seves ocupacions 
laborals. La UAB òbviament no es pot plantejar una doble via com a mesura generalitzada 
en totes les titulacions, però sí que pot establir criteris per virtualitzar determinades 
assignatures que facilitin la continuació d’estudis. És evident que no parlem d’un ús simple 
del campus virtual sinó de l’ús complex que han aplicat els estudis de Geografia en xarxa.  
 
7.2. Semipresencialitat de l’ensenyament. 
Assignatures que combinen sessions presencials amb sessions virtuals, amb la qual cosa 
es redueix la presència de l’estudiant a l’aula. A més, aquesta mesura i l’anterior faciliten el 
seguiment d’assignatures amb un índex elevat de fracàs.   
 
7.3. Aplicació generalitzada de la tipologia de Tutoria Integrada (TI). 
L’experiència, que s’aplica a tots els estudis de la Facultat de Filosofia i Lletres des del curs 
2002 – 2003, suposa reduir un 25% de mitjana la presencialitat dels estudiants a les aules, 
en la direcció del que serà l’aplicació dels crèdits EC TS per a l’estudiant.  

 
8. Establiment de períodes exclusius de pràctiques internes o externes. 

Mesura que requereix una gran coordinació i acord del professorat de la titulació per tal de 
programar períodes sense activitat docent teòrica. La mesura ja s’aplica en determinats 
estudis (p. e.: CC. de l’Educació). 

 
9. Rotació biennal d’assignatures TR i OB en el PD. 

Això significa programar assignatures, preferentment TR i OB, en les franges extremes de 
la jornada lectiva. La mesura pot ser útil tant en titulacions amb un únic grup com en 
titulacions amb diversos grups. 
 

10.  Establiment d’un sistema obligatori de tutorització acadèmica previ a la matrícula. 
La majoria de les mesures descrites requereixen un sistema obligatori de tutorització previ 
a la matrícula mitjançant el qual s’aconselli l’estudiant quina és la millor forma d’abordar la 
seva situació pel que fa a la qüestió que ens ocupa. Igualment en el futur mediat la UAB 
serà convenient que la UAB es doti d’un marc general que afavoreixi la tutorització i el 
seguiment de cadascun dels estudiants durant els seus estudis. 

 
11.  Altres. 

Aquest és un marc obert que permet la inclusió d’altres mesures que puguin proposar els 
centres i / o les titulacions, sempre i quan estiguin pensades en funció de l’objectiu 
principal.   

 
Procediment d’aplicació i seguiment 
Atès que la realitat de les titulacions és molt heterogènia, les mesures a aplicar variaran en 
funció de les necessitats de cadascuna. El pla d’aplicació estàndar serà: 
 
1. Presentació al vicerectorat d’Estudiants per part dels centres de projectes d’actuació 

(globals o per titulacions) que aglutinin i cohesionin diferents mesures. 
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2. Valoració i aprovació per l’Equip de Govern del projecte presentat.  
 
3. Inclusió dels projectes aprovats en els Acords Interns de Planificació dels centres, a través 

del quals es determinaran els recursos humans i econòmics necessaris per dur-los a terme. 
 
4. Priorització en les properes convocatòries del Programa d’Innovació Docent de mesures 

relacionades amb els projectes esmentats.   
 
5. Seguiment anual dels resultats dels projectes.  
 
Acord 42/2006, de 20 de juny, pel qual s'aprova la creació del mòdul transversal de Formació 
per a investigadors usuaris d'animals per experimentació i altres finalitats científiques, de 4 
ECTS, que hauran de cursar els estudiants dels màsters oficials els treballs de recerca dels 
quals impliqui experimentació amb animals regulada per la Llei 5/1995, de 21 de juny, i el 
Decret 214/1997, de 30 de juliol.  
 
Acord 43/2006, de 20 de juny, pel qual s'aproven les accions propedèutiques per al curs 
acadèmic 2006-2007, que tot seguit es transcriu: 
 

Accions propedèutiques-2006/2007 
 

Places 
Centre Codi Assignatura Crèdits Hores 

matric. 
05/06 

ofer. 
06/07 

Grups 

Ciències 26221 Matemàtiques per a físics 3,0 30,0 58 70 2 
Ciències 
Econòmiques i 
E. 26208 Matemàtiques per a economistes 3,0 30,0 134 150 5 
Ciències 
Econòmiques i 
E. 26209 Estadística 2,0 20,0 25 30 1 

ETSE 26210 
Tallers de matemàtiques per a 
enginyers 3,0 30,0 87 100 4 

EUEE 
Sabadell 26211 Introducció al llenguatge empresarial 2,0 20,0   30 1 
EUEE 
Sabadell 26212 

Curs "zero" d'introducció a les 
tècniques quantitatives 4,5 45,0 85 50 1 

EUEE 
Sabadell 26213 Introducció al càlcul 2,5 25,0 85 50 1 

Psicologia 26214 Biologia per a psicòlegs 1,5 15,0 173 180 2 

Psicologia 26215 
Intro. estructura i funció del S.N. i 
òrgans de llenguatge 2,0 20,0 39 50 1 

Psicologia 26216 
Mètodes estadístics i informàtics per 
a psicòlegs 1,5 15,0 202 200 2 

Traducció i 
Interpretació 26217 Llengua francesa 4,0 40,0 10 30 1 
Traducció i 
Interpretació 26218 Llengua alemanya 4,0 40,0 10 30 1 

Veterinària 26219 Taller de matemàtiques 2,0 20,0   25 1 

Veterinària 26220 Taller de química 2,0 20,0   25 1 
 
Acord 44/2006, de 20 de juny, pel qual es deixa sense efectes per al curs 2006-2007 
l'aprovació de l'assignatura d'universitat Llenguatge de signes català ofertada per l'Escola 
Universitària de Ciències de la Salut de Manresa.  
 
Acord 45/2006, de 20 de juny, pel qual es modifica l'oferta d'activitats susceptibles de 
reconeixement com a crèdits de lliure elecció del curs 2006-2007, que tot seguit es transcriu: 
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Resolució de les activitats proposades per al reconeixement de crèdits de lliure elecció. 
Curs acadèmic 2006-2007 

 
Centre que presenta l’activitat Títol Activitat Núm. Hor. Adreçada a 

EU Informàtica de Sabadell Informàtica i cinema 6 i 7 32 Alumnes EUI Sabadell 

EU Informàtica de Sabadell 
ISAC-1 (Auditoria i control dels sistemes 
d'informació-1) 25 Alumnes EUI Sabadell 

EU Informàtica de Sabadell Modelat i animació en Blender 32 Alumnes EUI Sabadell 
EU Informàtica de Sabadell Programació de videojocs 3D 32 Alumnes EUI Sabadell 

EU Informàtica de Sabadell 
Gestió de la informació en sistemes de 
posicionament global (GPS) 22,5 Alumnes EUI Sabadell 

 

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

Facultat Ciències de la 
Comunicació  Xina, territori verge per a la publicitat 30 Alumnes tota UAB 
ESMUC Actualitat internacional I 45 Alumnes tota UAB 
ESMUC Cor de gòspel 45 Alumnes tota UAB 
ESMUC Cor de jazz 45 Alumnes tota UAB 
ESMUC Cor de música antiga 45 Alumnes tota UAB 
ESMUC Cor de música clàssica i contemporània 45 Alumnes tota UAB 
ESMUC Didàctica de l'instrument I 45 Alumnes tota UAB 
ESMUC Didàctica de l'instrument II 45 Alumnes tota UAB 
ESMUC Formació vocal aplicada I 30 Alumnes tota UAB 
ESMUC Gestió i producció artística 45 Alumnes tota UAB 
ESMUC Grup vocal de la música tradicional 45 Alumnes tota UAB 
ESMUC Història de la música electroacústica 45 Alumnes tota UAB 
ESMUC Història del flamenc 45 Alumnes tota UAB 
ESMUC Anàlisi de la música moderna 45 Alumnes tota UAB 
ESMUC Anàlisi del jazz 45 Alumnes tota UAB 
ESMUC Música tradicional catalana 45 Alumnes tota UAB 
ESMUC Músiques tradicionals del món I 45 Alumnes tota UAB 
ESMUC Músiques tradicionals del món II 45 Alumnes tota UAB 
ESMUC Músiques tradicionals del món III 45 Alumnes tota UAB 
ESMUC Organització d'actes públics i concerts 45 Alumnes tota UAB 
ESMUC Patrocini i programes culturals 45 Alumnes tota UAB 
ESMUC Producció editorial i discogràfica 45 Alumnes tota UAB 
ESMUC Sociologia de la música 45 Alumnes tota UAB 
ESMUC Tècniques d'enregistrament i postproducció I 45 Alumnes tota UAB 
ESMUC Teoria de la interpretació I 45 Alumnes tota UAB 
ESMUC Teoria de la interpretació de la música antiga 45 Alumnes tota UAB 
ESMUC Teoria del flamenc 45 Alumnes tota UAB 
Treball Campus Com i on buscar feina 30 Alumnes tota UAB 
 
 
I.3.2. Comissió d’Afers d’Estudiants 
 
Acord 8/2006, de 26 de juny, pel qual s'aprova el Marc d'actuació per a facilitar la 
compaginació de la vida acadèmica i la vida laboral dels estudiants (el text de l'acord és el 
mateix que el que figura a l'acord 41/2006, de 20 de juny, de la Comissió d'Afers Acadèmics). 
 
 
l.3.3. Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Acord 3/2006, de 7 de juny, pel qual s'aprova la proposta preus dels serveis de restauració 
per al curs 2006-2007, que tot seguit es transcriu: 
 

Proposta de preus màxims autoritzats als bars restaurants de la Universitat Autònoma 
de Barcelona  

 
Variables a tenir en compte: 
 
1. Variació de l’IPC general 
2. Variació de l’IPC alimentari 
3. Variació salarial del conveni d’hosteleria 
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4. Comportament força significatiu (a l’alça o a la baixa) dels productes de consum molt 
freqüent. 

5. L’arrodoniment, tant si és més com si és menys, fet a  la variació de la llista de preus del 
darrer any, fent compensacions bianuals. 
 
Els valors a tenir en compte pel curs 2005-2006 són: 
 
 Catalunya 

4-05 al 4-06 
Espanya 

4-05 al 4-06 
• Variació IPC general 4,0 3,9 
• Variació IPC alimentari 3,5 3,5 
• Variació salarial conveni d’hostalaria (1) 4,0 4,0 
• Comportament força significatiu 

(productes de consum molt freqüent) 
  

 3,83 3,80 

 
Mitja de les dues variacions = 3,81 
 
(1) DOGC núm. 4247 - 26/10/2004  i  
     consulta al Gremi d’Hostaleria del Vallès Occidental 

 
Preus màxims autoritzats curs 2006-2007 

                   AUTOSERVEI  
                  MENÚ DEL DIA   
Primer plat, segon plat i pa 4,3 
Primer plat, segon plat, pa i postres 4,9 
Primer plat, segon plat, pa, postres i aigua (1/2 l.) 5,35 
POSTRES: iogurt, flam o fruita del temps.  
L'autoservei disposa d'una font d'aigua i d'un microones   
Per a tothom que es vulgui escalfar els plats.  
Aquestes tarifes són vàlides per als autoserveis següents:  
           * Ciències                       * Veterinària  
           * Plaça Cívica               * Lletres i Psicologia  
           * CC. Educació i FTI   * Campus de Sabadell  
           * Medicina                       * Edifici del Rectorat  
Les cafeteries de CC Comunicació, ETSE i Sant Pau   
substituiran el MENÚ DEL DIA per diversos PLATS COMBINATS  
Plat combinat del dia 4,3 
UNIMENÚ  
Oferta del dia d'un plat equilibrat, postres, aigua embotellada i pa   
Ex.: carn amb verdura, iogurt, pa i aigua 4,05 
        pasta amb carn, fruita, pa i aigua  
OFERTA A TOTS ELS RESTAURANTS DEL CAMPUS DE BELLATERRA:  
10 TIQUETS + 1 TIQUET DE REGAL  

BAR  
Cafè 0,65 
Cafè descafeïnat 0,65 
Cafè amb llet 0,8 
Cafè amb gel 0,7 
Tallat 0,75 
Te i infusions 0,65 
 
Acord 4/2006, de 7 de juny, pel qual s'aprova la proposta preus dels serveis copisteria per al 
curs 2006-2007, que tot seguit es transcriu: 
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Reprografia 
Tarifa de preus màxims autoritzats per al curs 2006-2007 

 
TIPUS DE TREBALL PREU*  

  Δ 3,50 
   
 2005-6 2006-7 

Fotocòpia A4 0,041 0,042 

Fotocòpia A4 doble cara 0,040 0,041 

Fotocòpia A4 dossier fins a 50 pàg. 0,040 0,041 

Fotocòpia A4 dossier de 51a100 pàg. 0,039 0,040 

Fotocòpia A4 dossier de més de 100 pàg. 0,038 0,039 

Fotocòpia A4 protegida (CEDRO) 0,045 0,047 

Impressió digital DIN A4, paper de 80 gr., blanc i negre 0,041 0,042 

Fotocòpia A4 autoservei 0,033 0,034 

Impressió digital  A4 autoservei 0,033 0,034 

Impressió digital DIN A4 autoservei color 0,301 0,311 

Targeta de plàstic recarregable   - 36 còpies 2,000 2,070 

Targeta de cartró rebutjable - 100 còpies 3,300 3,416 

Preu recàrrega a l’expenedor  0,033 0,034 
   
*PREUS IVA INCLÒS   

 
Acord 5/2006, de 7 de juny, pel qual s'aprova de modificació organitzativa dels àmbits de la 
Gerència, d'Arquitectura i d'Urbanisme, i d'Economia i Finances, que tot seguit es transcriu: 
 

Reestructuració d’unitats centralitzades  
 
Amb l’objectiu de poder prestar un servei més eficient i eficaç i ajudar a la presa de decisions a 
l’equip de govern i a la gerència, cal fer un replantejament de l’organització de determinats 
àmbits centralitzats. Els àmbits susceptibles de reestructurar son els següents: 
 

- Arquitectura i Urbanisme 
- Economia i Finances 
- Gerència 

 
En l’àmbit d’Arquitectura i d’Urbanisme, després de la consolidació del conjunt de serveis 
adscrits, es proposa l’aprovació de les mesures següents: 
 
1ª Consolidar i redenominar la plaça de direcció de l’àmbit com a Director d’Arquitectura i de 
Logística amb dependència directa del gerent i membre de l’equip de gerència. 
 
2ª Transformació de la plaça (vacant) de Cap dels Serveis Tècnics en Cap d’Àrea 
d’Administració i de Logística que permeti, a més del suport administratiu i econòmic de l’àmbit, 
dirigir i coordinar les unitats logístiques adscrites. 
 
En l’àmbit d’Economia i Finances, després de cobrir les places de Vigerenta i de Cap d’Àrea i 
atesa l’actualització de funcions per millorar la informació econòmica que faciliti la pressa de 
decisions, es proposa l’aprovació de les mesures següents: 
 
1ª Canvi de dependència, de l’àrea a la vicegerència, de la unitat de Comptabilitat Analítica, 
redenominar la plaça com a Oficina d’Anàlisis Econòmiques i reclassificar la plaça del Cap. 
 
2ª Amortització de la plaça de Cap de Tresoreria i crear la plaça de Cap de Comptabilitat 
Pressupostària amb dependència de l’Àrea d’Economia. 
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3ª Amortització de la plaça de Cap de Comptabilitat (vacant), atès que les funcions han estat 
reubicades en altres unitats de l’àmbit.  
 
En l’àmbit de la Gerència, atesos els reptes reorganitzatius necessaris, entre d’altres, per 
l’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior i la necessitat de reestructurar processos, 
tasques i coordinar els diversos àmbits territorials, es proposa l’aprovació de les mesures 
següents: 
 
1ª Creació d’una Direcció d’Organització amb dependència directa del gerent i membre de 
l’equip de gerència. 
 
2ª Adscriure a aquesta nova Direcció l’Oficina de Programació i Organització i deixar oberta la 
possibilitat d’adscriure-hi altres oficines. 
 
 
I.3.4. Comissió d’Investigació 
 
Acord 27/2006, de 21 de juny, pel qual s'aprova la proposta de resolució del segon termini de 
la convocatòria d'ajuts per a estades de curta durada dels becaris UAB, que tot seguit es 
transcriu: 
 

Codi Ajut Departament 
Centre de 
destinació País Dies Estada Viatge 

Import 
sol·licitat 

ESU2006-11 
Departament de 
Prehistòria 

Universidad de 
Salonica Grècia 92 2.484,00 € 281,73 € 2.765,73 € 

ESU2006-12 
Departament de 
Química 

Universitè Pierre & 
Marie Curie França 84 2.268,00 € 319,14 € 2.587,14 € 

ESU2006-13 

Departament de 
Ciència Animal i 
dels Aliments 

Departament of 
animal Sciencies, 
University of 
Wisconsin-Madison EUA 82 2.214,00 € 870,94 € 3.084,94 € 

ESU2006-14 

Institut de 
Govern i 
Polítiques 
Públiques 
(IGOP) 

University of 
California EUA 92 2.484,00 € 730,20 € 3.214,20 € 

ESU2006-15 

Departament 
d'Economia i 
d'Història 
Econòmica 

Universidad Carlos 
III de Madrid Espanya 86 1.892,00 € 89,80 € 1.981,80 € 

ESU2006-16 

Departament 
d'Història 
Moderna i 
Contemporània 

École des Hautes 
Études en 
Sciencies Sociales França 28 756,00 € 250,00 € 1.006,00 € 

ESU2006-16 

Departament 
d'Història 
Moderna i 
Contemporània 

Biblioteca Nacional 
de Madrid Espanya 14 308,00 € 89,80 € 397,80 € 

ESU2006-17 

Departament de 
Comunicació 
Audiovisual i de 
Publicitat 

Universidad 
Veracruzana Mèxic 68 1.836,00 € 1.110,20 € 2.946,20 € 

ESU2006-18 

Departament de 
Biologia 
Cel.lular, de 
Fisiologia i 
d'Immunologia 

Universite Pierre & 
Marie Curie França 92 2.484,00 € 187,14 € 2.671,14 € 

 
 
l.3.5. Comissió de Personal Acadèmic 
 
Acord 13/2006, d'1 de juny, pel qual s'aprova, per delegació del Consell de Govern, la 
convocatòria per a la provisió de les places de personal acadèmic contractat temporal, que tot 
seguit es transcriu: 
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Convocatòria de places de personal docent contractat temporal curs 2006-07 
 

Referència 
de la plaça 

Nre. 
de 

places 
Departament Àrea de coneixement Categoria Dedicació 

1 / D0402 1 MATEMÀTIQUES ALGEBRA LEC-1 Professor Lector Temps complet 

2 / D0402 1 MATEMÀTIQUES MATEMÀTICA APLICADA AJL Ajudant Temps complet 

3 / D0402 1 MATEMÀTIQUES MATEMÀTICA APLICADA LEC-1 Professor Lector Temps complet 

4 / D0402 1 MATEMÀTIQUES GEOMETRIA I TOPOLOGIA AJL Ajudant Temps complet 

5 / D0403 2 QUÍMICA QUÍMICA ANALÍTICA AJL Ajudant Temps complet 

7 / D0403 1 QUÍMICA QUÍMICA ANALÍTICA LEC-1 Professor Lector Temps complet 

8 / D0403 3 QUÍMICA QUÍMICA FÍSICA AJL Ajudant Temps complet 

11 / D0403 1 QUÍMICA QUÍMICA FÍSICA LEC-1 Professor Lector Temps complet 

12 / D0403 4 QUÍMICA QUÍMICA INORGÀNICA AJL Ajudant Temps complet 

16 / D0403 3 QUÍMICA QUÍMICA ORGÀNICA AJL Ajudant Temps complet 

19 / D0404 1 FÍSICA FÍSICA APLICADA AJL Ajudant Temps complet 

20 / D0404 2 FÍSICA FÍSICA ATÒMICA, 
NUCLEAR I MOLECULAR L03 Professor Associat 

Nivell 3 
Temps parcial 3+3 
h/s. 

22 / D0404 4 FÍSICA FÍSICA TEÒRICA AJL Ajudant Temps complet 

26 / D0405 1 GEOLOGIA CRISTAL.LOGRAFIA I 
MINERALOGIA L03 Professor Associat 

Nivell 3 
Temps parcial 3+3 
h/s. 

27 / D0405 1 GEOLOGIA ESTRATIGRAFIA L03 Professor Associat 
Nivell 3 

Temps parcial 6+6 
h/s. 

28 / D0405 1 GEOLOGIA GEODINÀMICA EXTERNA L04 Professor Associat 
Nivell 4 

Temps parcial 6+6 
h/s. 

29 / D0405 1 GEOLOGIA GEODINÀMICA EXTERNA LEC-1 Professor Lector Temps complet 

30 / D0405 1 GEOLOGIA GEODINÀMICA INTERNA L03 Professor Associat 
Nivell 3 

Temps parcial 5+5 
h/s. 

31 / D0406 2 
BIOQUÍMICA I 
BIOLOGIA 
MOLECULAR 

BIOQUÍMICA I BIOLOGIA 
MOLECULAR L03 Professor Associat 

Nivell 3 
Temps parcial 6+6 
h/s. 

33 / D0406 2 
BIOQUÍMICA I 
BIOLOGIA 
MOLECULAR 

BIOQUÍMICA I BIOLOGIA 
MOLECULAR L03 Professor Associat 

Nivell 3 
Temps parcial 6+6 
h/s. 

35 / D0406 3 
BIOQUÍMICA I 
BIOLOGIA 
MOLECULAR 

BIOQUÍMICA I BIOLOGIA 
MOLECULAR AJL Ajudant Temps complet 

38 / D0407 1 

BIOLOGIA 
ANIMAL, 
BIOLOGIA 
VEGETAL I 
ECOLOGIA 

ECOLOGIA L03 Professor Associat 
Nivell 3 

Temps parcial 6+6 
h/s. 

39 / D0407 1 

BIOLOGIA 
ANIMAL, 
BIOLOGIA 
VEGETAL I 
ECOLOGIA 

ANTROPOLOGIA FÍSICA LEC-1 Professor Lector Temps complet 

40 / D0407 1 

BIOLOGIA 
ANIMAL, 
BIOLOGIA 
VEGETAL I 
ECOLOGIA 

ZOOLOGIA AJL Ajudant Temps complet 

41 / D0407 1 

BIOLOGIA 
ANIMAL, 
BIOLOGIA 
VEGETAL I 
ECOLOGIA 

BOTÀNICA L03 Professor Associat 
Nivell 3 

Temps parcial 6+6 
h/s. 

42 / D0409 2 GENÈTICA I 
MICROBIOLOGIA GENÈTICA AJL Ajudant Temps complet 

44 / D0409 1 GENÈTICA I 
MICROBIOLOGIA MICROBIOLOGIA AJL Ajudant Temps complet 
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45 / D0409 1 GENÈTICA I 
MICROBIOLOGIA MICROBIOLOGIA LEC-1 Professor Lector Temps complet 

46 / D0411 1 ECONOMIA 
APLICADA ECONOMIA APLICADA LEC-1 Professor Lector Temps complet 

47 / D0412 1 
ECONOMIA I 
HISTÒRIA 
ECONÒMICA 

HISTÒRIA I INSTITUCIONS 
ECONÒMIQUES L04 Professor Associat 

Nivell 4 
Temps parcial 4+4 
h/s. 

48 / D0413 3 
COMUNICACIÓ 
AUDIOVISUAL I 
PUBLICITAT 

COMUNICACIÓ 
AUDIOVISUAL I 
PUBLICITAT 

AJL Ajudant Temps complet 

51 / D0414 1 
PERIODISME I 
CIÈNCIES DE LA 
COMUNICACIÓ 

PERIODISME L03 Professor Associat 
Nivell 3 

Temps parcial 6+6 
h/s. 

52 / D0414 1 
PERIODISME I 
CIÈNCIES DE LA 
COMUNICACIÓ 

PERIODISME L03 Professor Associat 
Nivell 3 

Temps parcial 6+6 
h/s. 

53 / D0414 1 
PERIODISME I 
CIÈNCIES DE LA 
COMUNICACIÓ 

PERIODISME L03 Professor Associat 
Nivell 3 

Temps parcial 3+3 
h/s. 

54 / D0415 1 
CIÈNCIES 
MORFOLÒGIQUE
S 

ANATOMIA I EMBRIOLOGIA 
HUMANA L04 Professor Associat 

Nivell 4 
Temps parcial 6+6 
h/s. 

55 / D0417 1 MEDICINA MEDICINA L03 Professor Associat 
Nivell 3 

Temps parcial 3+3 
h/s. 

56 / D0417 1 MEDICINA MEDICINA L03 Professor Associat 
Nivell 3 

Temps parcial 4+4 
h/s. 

57 / D0421 1 

DIDÀCTICA DE L' 
EXPRESSIÓ 
MUSICAL, 
PLÀSTICA I 
CORPORAL 

DIDÀCTICA DE 
L'EXPRESSIÓ MUSICAL AJL Ajudant Temps complet 

58 / D0421 2 

DIDÀCTICA DE L' 
EXPRESSIÓ 
MUSICAL, 
PLÀSTICA I 
CORPORAL 

DIDÀCTICA DE 
L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA AJL Ajudant Temps complet 

60 / D0421 1 

DIDÀCTICA DE L' 
EXPRESSIÓ 
MUSICAL, 
PLÀSTICA I 
CORPORAL 

DIDÀCTICA DE 
L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA LEC-1 Professor Lector Temps complet 

61 / D0421 1 

DIDÀCTICA DE L' 
EXPRESSIÓ 
MUSICAL, 
PLÀSTICA I 
CORPORAL 

DIDÀCTICA DE 
L'EXPRESSIÓ CORPORAL L03 Professor Associat 

Nivell 3 
Temps parcial 6+6 
h/s. 

62 / D0422 1 

DIDÀCTICA DE LA 
LLENGUA, DE LA 
LITERATURA I DE 
LES CIÈNCIES 
SOCIALS 

DIDÀCTICA DE LES 
CIÈNCIES SOCIALS L04 Professor Associat 

Nivell 4 
Temps parcial 6+6 
h/s. 

63 / D0422 2 

DIDÀCTICA DE LA 
LLENGUA, DE LA 
LITERATURA I DE 
LES CIÈNCIES 
SOCIALS 

DIDÀCTICA DE LES 
CIÈNCIES SOCIALS AJL Ajudant Temps complet 

65 / D0423 1 

DIDÀCTICA DE LA 
MATEMÀTICA I DE 
LES CIÈNCIES 
EXPERIMENTALS 

DIDÀCTICA DE LA 
MATEMÀTICA L03 Professor Associat 

Nivell 3 
Temps parcial 3+3 
h/s. 

66 / D0423 1 

DIDÀCTICA DE LA 
MATEMÀTICA I DE 
LES CIÈNCIES 
EXPERIMENTALS 

DIDÀCTICA DE LA 
MATEMÀTICA AJL Ajudant Temps complet 

67 / D0426 1 

HISTÒRIA 
MODERNA I 
CONTEMPORÀNI
A 

HISTÒRIA MODERNA L03 Professor Associat 
Nivell 3 

Temps parcial 6+6 
h/s. 
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68 / D0426 1 

HISTÒRIA 
MODERNA I 
CONTEMPORÀNI
A 

HISTÒRIA MODERNA LEC-1 Professor Lector Temps complet 

69 / D0427 1 FILOLOGIA 
CATALANA FILOLOGIA CATALANA L03 Professor Associat 

Nivell 3 
Temps parcial 6+6 
h/s. 

70 / D0429 1 
FILOLOGIA 
ANGLESA I 
GERMANÍSTICA 

FILOLOGIA ALEMANYA LEC-1 Professor Lector Temps complet 

71 / D0430 1 
FILOLOGIA 
FRANCESA I 
ROMÀNICA 

FILOLOGIA FRANCESA L03 Professor Associat 
Nivell 3 

Temps parcial 3+3 
h/s. 

72 / D0430 1 
FILOLOGIA 
FRANCESA I 
ROMÀNICA 

FILOLOGIA FRANCESA L03 Professor Associat 
Nivell 3 

Temps parcial 6+6 
h/s. 

73 / D0430 1 
FILOLOGIA 
FRANCESA I 
ROMÀNICA 

FILOLOGIA FRANCESA LEC-1 Professor Lector Temps complet 

74 / D0431 1 GEOGRAFIA GEOGRAFIA HUMANA L03 Professor Associat 
Nivell 3 

Temps parcial 6+6 
h/s. 

75 / D0431 1 GEOGRAFIA GEOGRAFIA HUMANA LEC-1 Professor Lector Temps complet 

76 / D0432 1 PEDAGOGIA 
APLICADA 

DIDÀCTICA I 
ORGANITZACIÓ ESCOLAR L03 Professor Associat 

Nivell 3 
Temps parcial 6+6 
h/s. 

77 / D0432 1 PEDAGOGIA 
APLICADA 

DIDÀCTICA I 
ORGANITZACIÓ ESCOLAR L03 Professor Associat 

Nivell 3 
Temps parcial 6+6 
h/s. 

78 / D0433 1 
CIÈNCIA 
POLÍTICA I DRET 
PÚBLIC 

CIÈNCIA POLÍTICA I DE 
L'ADMINISTRACIÓ AJL Ajudant Temps complet 

79 / D0433 1 
CIÈNCIA 
POLÍTICA I DRET 
PÚBLIC 

DRET CONSTITUCIONAL LEC-1 Professor Lector Temps complet 

80 / D0434 2 SOCIOLOGIA SOCIOLOGIA AJL Ajudant Temps complet 

82 / D0434 1 SOCIOLOGIA SOCIOLOGIA LEC-1 Professor Lector Temps complet 

83 / D0437 1 ART HISTÒRIA DE L'ART AJL Ajudant Temps complet 

84 / D0437 1 ART MÚSICA LEC-1 Professor Lector Temps complet 

85 / D0438 1 DRET PRIVAT DRET CIVIL LEC-1 Professor Lector Temps complet 

86 / D0439 1 

DRET PÚBLIC I 
CIÈNCIES 
HISTORICOJURÍDI
QUES 

DRET ECLESIÀSTIC DE 
L'ESTAT LEC-1 Professor Lector Temps complet 

87 / D0439 1 

DRET PÚBLIC I 
CIÈNCIES 
HISTORICOJURÍDI
QUES 

DRET INTERNACIONAL 
PÚBLIC I RELACIONS 
INTERNACIONALS 

LEC-1 Professor Lector Temps complet 

88 / D0439 1 

DRET PÚBLIC I 
CIÈNCIES 
HISTORICOJURÍDI
QUES 

HISTÒRIA DEL DRET I DE 
LES INSTITUCIONS AJL Ajudant Temps complet 

89 / D0441 1 TRADUCCIÓ I 
INTERPRETACIÓ 

TRADUCCIÓ I 
INTERPRETACIÓ L03 Professor Associat 

Nivell 3 
Temps parcial 6+6 
h/s. 

90 / D0441 2 TRADUCCIÓ I 
INTERPRETACIÓ 

TRADUCCIÓ I 
INTERPRETACIÓ AJL Ajudant Temps complet 

92 / D0441 1 TRADUCCIÓ I 
INTERPRETACIÓ 

TRADUCCIÓ I 
INTERPRETACIÓ LEC-1 Professor Lector Temps complet 

93 / D0442 1 
PEDAGOGIA 
SISTEMÀTICA I 
SOCIAL 

TEORIA I HISTÒRIA DE 
L'EDUCACIÓ L03 Professor Associat 

Nivell 3 
Temps parcial 6+6 
h/s. 

94 / D0442 1 
PEDAGOGIA 
SISTEMÀTICA I 
SOCIAL 

TEORIA I HISTÒRIA DE 
L'EDUCACIÓ LEC-1 Professor Lector Temps complet 
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95 / D0447 5 ENGINYERIA 
QUÍMICA ENGINYERIA QUÍMICA AJL Ajudant Temps complet 

100 / D0447 1 ENGINYERIA 
QUÍMICA ENGINYERIA QUÍMICA LEC-1 Professor Lector Temps complet 

101 / D0452 2 

PSICOBIOLOGIA I 
METODOLOGIA 
DE LES CIÈNCIES 
DE LA SALUT 

METODOLOGIA DE LES 
CIÈNCIES DEL 
COMPORTAMENT 

AJL Ajudant Temps complet 

103 / D0452 1 

PSICOBIOLOGIA I 
METODOLOGIA 
DE LES CIÈNCIES 
DE LA SALUT 

METODOLOGIA DE LES 
CIÈNCIES DEL 
COMPORTAMENT 

LEC-1 Professor Lector Temps complet 

104 / D0456 3 

BIOLOGIA 
CEL·LULAR, 
FISIOLOGIA I 
IMMUNOLOGIA 

BIOLOGIA CEL.LULAR AJL Ajudant Temps complet 

107 / D0456 2 

BIOLOGIA 
CEL·LULAR, 
FISIOLOGIA I 
IMMUNOLOGIA 

FISIOLOGIA L03 Professor Associat 
Nivell 3 

Temps parcial 3+3 
h/s. 

109 / D0457 1 
SANITAT I 
ANATOMIA 
ANIMALS 

ANATOMIA I ANATOMIA 
PATOLÒGICA COMPARADA AJL Ajudant Temps complet 

110 / D0457 1 
SANITAT I 
ANATOMIA 
ANIMALS 

SANITAT ANIMAL LEC-1 Professor Lector Temps complet 

111 / D0458 1 CIÈNCIA ANIMAL I 
DELS ALIMENTS PRODUCCIÓ ANIMAL L03 Professor Associat 

Nivell 3 
Temps parcial 3+3 
h/s. 

112 / D0459 2 
MEDICINA I 
CIRURGIA 
ANIMAL 

MEDICINA I CIRURGIA 
ANIMAL L03 Professor Associat 

Nivell 3 
Temps parcial 6+6 
h/s. 

114 / D0459 1 
MEDICINA I 
CIRURGIA 
ANIMAL 

MEDICINA I CIRURGIA 
ANIMAL L03 Professor Associat 

Nivell 3 
Temps parcial 6+6 
h/s. 

115 / D0459 1 
MEDICINA I 
CIRURGIA 
ANIMAL 

MEDICINA I CIRURGIA 
ANIMAL L03 Professor Associat 

Nivell 3 
Temps parcial 6+6 
h/s. 

116 / D0459 1 
MEDICINA I 
CIRURGIA 
ANIMAL 

MEDICINA I CIRURGIA 
ANIMAL L03 Professor Associat 

Nivell 3 
Temps parcial 6+6 
h/s. 

117 / D0461 3 
TELECOMUNICAC
IÓ I ENGINYERIA 
DE SISTEMES 

TEORIA DEL SENYAL I 
COMUNICACIONS AJL Ajudant Temps complet 

120 / D0461 1 
TELECOMUNICAC
IÓ I ENGINYERIA 
DE SISTEMES 

TEORIA DEL SENYAL I 
COMUNICACIONS LEC-1 Professor Lector Temps complet 

121 / D0461 2 
TELECOMUNICAC
IÓ I ENGINYERIA 
DE SISTEMES 

ENGINYERIA DE SISTEMES 
I AUTOMÀTICA AJL Ajudant Temps complet 

123 / D0462 1 
FARMACOLOGIA, 
TERAPÈUTICA I 
TOXICOLOGIA 

TOXICOLOGIA LEC-1 Professor Lector Temps complet 

124 / D0463 1 ENGINYERIA 
ELECTRÒNICA  ELECTRÒNICA L03 Professor Associat 

Nivell 3 
Temps parcial 3+3 
h/s. 

125 / D0463 1 ENGINYERIA 
ELECTRÒNICA  ELECTRÒNICA AJL Ajudant Temps complet 
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126 / D0463 1 ENGINYERIA 
ELECTRÒNICA  

TECNOLOGIA 
ELECTRÒNICA AJL Ajudant Temps complet 

127 / D0464 1 

PSICOLOGIA 
BÀSICA, 
EVOLUTIVA I DE 
L'EDUCACIÓ 

PSICOLOGIA BÀSICA L03 Professor Associat 
Nivell 3 

Temps parcial 3+3 
h/s. 

128 / D0464 1 

PSICOLOGIA 
BÀSICA, 
EVOLUTIVA I DE 
L'EDUCACIÓ 

PSICOLOGIA EVOLUTIVA I 
DE L'EDUCACIÓ L03 Professor Associat 

Nivell 3 
Temps parcial 3+3 
h/s. 

129 / D0464 1 

PSICOLOGIA 
BÀSICA, 
EVOLUTIVA I DE 
L'EDUCACIÓ 

PSICOLOGIA EVOLUTIVA I 
DE L'EDUCACIÓ L03 Professor Associat 

Nivell 3 
Temps parcial 5+5 
h/s. 

130 / D0464 1 

PSICOLOGIA 
BÀSICA, 
EVOLUTIVA I DE 
L'EDUCACIÓ 

PSICOLOGIA EVOLUTIVA I 
DE L'EDUCACIÓ AJL Ajudant Temps complet 

131 / D0465 1 
ANTROPOLOGIA 
SOCIAL I 
CULTURAL 

ANTROPOLOGIA SOCIAL L03 Professor Associat 
Nivell 3 

Temps parcial 6+6 
h/s. 

132 / D0465 1 
ANTROPOLOGIA 
SOCIAL I 
CULTURAL 

ANTROPOLOGIA SOCIAL LEC-1 Professor Lector Temps complet 

133 / D0468 1 PSICOLOGIA 
SOCIAL PSICOLOGIA SOCIAL AJL Ajudant Temps complet 

134 / D0470 1 
MICROELECTRÒN
ICA I SISTEMES 
ELECTRÒNICS 

ARQUITECTURA I 
TECNOLOGIA DE 
COMPUTADORS 

AJL Ajudant Temps complet 

135 / D0471 1 CIÈNCIES DE LA 
COMPUTACIÓ 

CIÈNCIES DE LA 
COMPUTACIÓ I 
INTEL.LIGÈNCIA 
ARTIFICIAL 

L03 Professor Associat 
Nivell 3 

Temps parcial 3+3 
h/s. 

136 / D0471 10 CIÈNCIES DE LA 
COMPUTACIÓ 

CIÈNCIES DE LA 
COMPUTACIÓ I 
INTEL.LIGÈNCIA 
ARTIFICIAL 

AJL Ajudant Temps complet 

146 / D0472 1 

ENGINYERIA DE 
LA INFORMACIÓ I 
DE LES 
COMUNICACIONS 

CIÈNCIES DE LA 
COMPUTACIÓ I 
INTEL.LIGÈNCIA 
ARTIFICIAL 

L03 Professor Associat 
Nivell 3 

Temps parcial 5+5 
h/s. 

147 / D0472 3 

ENGINYERIA DE 
LA INFORMACIÓ I 
DE LES 
COMUNICACIONS 

CIÈNCIES DE LA 
COMPUTACIÓ I 
INTEL.LIGÈNCIA 
ARTIFICIAL 

AJL Ajudant Temps complet 

150 / D0472 1 

ENGINYERIA DE 
LA INFORMACIÓ I 
DE LES 
COMUNICACIONS 

CIÈNCIES DE LA 
COMPUTACIÓ I 
INTEL.LIGÈNCIA 
ARTIFICIAL 

LEC-1 Professor Lector Temps complet 

 
Acord 14/2006, d'1 de juny, pel qual s'aprova, per delegació del Consell de Govern, la 
composició de les comissions de les places per a la provisió de professorat ajudant doctor 
(lector). 
 
Acord 15/2006, d'1 de juny, pel qual s'aprova, per delegació del Consell de Govern, la 
proposta de composició dels tribunals i els perfils de les places corresponents a les 
convocatòries d'accés a cossos de funcionaris docents universitaris.  
 
Acord 16/2006, d'1 de juny, pel qual s'aprova, per delegació del Consell de Govern, la 
proposta d'oferta de places del Programa Serra Hunter. 
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I.3.6. Comissió de Política Lingüística 
 
Acord 1/2006, de 7 de juny, pel qual s'aprova la resolució de les convocatòries d’ajuts: tesis 
doctorals i projectes de dinamització lingüística, que tot seguit es transcriu: 
 

Resolució de la convocatòria d’ajuts a projectes de dinamització lingüística 2006 

 

Projecte Resolució 
Adquisició de bibliografia jurídica en català 600 € 
Total 600 € 

 
 

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

Departament Resolució 
Dep. de Química 504 €  
Dep. de Comunicació Audiovisual i de 
Publicitat 

1.201 €  

Dep. de Medicina i de Cirurgia Animals 181€  
Total 1886 € 

 
 
l.4 Resolucions de la Gerència 
 
Resolució del gerent, de 30 de juny de 2006, per la qual es resol: 
 
Primer. Nomenar la senyora Anna Masip Argilaga Cap de l’Oficina d’Estudis i de Gestió de la 
Informació (OEGI), amb dependència orgànica i funcional del/de la director/a del Servei 
d’Informàtica i efectes del dia 1 de juliol de 2006. 
 
 
II. Nomenaments i cessaments 
 
II.1. Facultats i Escoles universitàries 
 
Nomenaments 
Resolució del rector, de 12 de juny de 2006, per la qual es nomena el senyor José Francisco 
Pérez Hernández coordinador de relacions internacionals de la Facultat de Veterinària. 
 
Resolució del rector, de 12 de juny de 2006, per la qual es nomena el senyor Francisco 
Reina de la Torre coordinador d’estudis de la Facultat de Medicina. 
 
Cessaments 
Resolució del rector, de 12 de juny de 2006, per la qual el senyor Sergio Calsamiglia 
Blancafort cessa com a coordinador de relacions internacionals de la Facultat de Veterinària. 
 
 
II.2. Institucionals 
 
Nomenaments 
Resolució del rector, de 19 de juny de 2006, per la qual es nomena el senyor Josep M. de 
Dios Marcer representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Consell Català del 
Moviment Europeu.  
 
Resolució del rector, de 19 de juny de 2006, per la qual es nomena el senyor Antoni Méndez 
Vilaseca representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Associació Sabadell 
Universitat. 
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Cessaments 
Resolució del rector, de 19 de juny de 2006, per la qual la senyor Blanca Vilà Costa cessa 
com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Consell Català del Moviment 
Europeu. 
 
Resolució del rector, de 19 de juny de 2006, per la qual el senyor Joan Gómez Pallarès 
cessa com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Associació Sabadell 
Universitat. 
 
 
II.3. Altres 
 
Nomenaments 
Resolució del rector, de 4 de maig de 2006, per la qual es nomena el senyor Ramon Moles 
Plaza director de l’Escola de Prevenció i de Seguretat Integral. 
 
Resolució del rector, de 15 de juny de 2006, per la qual es nomena la senyora Rut Carandell 
Rieradevall directora de l’Escola de Prevenció i de Seguretat Integral. 
 
Resolució del rector, de 19 de juny de 2006, per la qual es nomena el senyor Carles Ferrer 
Ramis director en funcions del Centre d’Estudis i Recerca Espacials (CERES) 
 
Cessaments 
Resolució del rector, de 4 de maig de 2006, per la qual el senyor Manuel Ballbé Mallol cessa 
com a director de l’Escola de Prevenció i de Seguretat Integral. 
 
Resolució del rector, de 15 de juny de 2006, per la qual el senyor Ramon Moles Plaza cessa 
com a director de l’Escola de Prevenció i de Seguretat Integral. 
 
 
III. Convenis 
 
III.1. Marcs de col·laboració 
 
Conveni de 18 de maig de 2005 entre la UAB i Filomarketing, Lda., empresa fundadora de la 
“Incubadora do Vale do Sousa, Associaçâo", per emmarcar i coordinar l'actuació en activitats 
de formació, investigació científica de desenvolupament tecnològic i en la transferència de 
tecnologia desenvolupada per la Universitat. 
 
 
III.2. Específics 
 
Conveni de 30 de desembre de 2005 entre la UAB i Televisió de Catalunya, SA, per a la 
fixació dels termes sota els quals TVC i la UAB participen, conjuntament i en règim de 
coproducció, en la producció de fins a tres obres audiovisuals originals de realitzadors novells 
estudiants del màster Teoria i Pràctica del documental creatiu. 
 
Conveni de 9 de febrer de 2006 entre la UAB i l’Accademia di Communicazione di Milano  
(Itàlia), per col·laborar en la realització del Master in International Marketing and Strategic 
Communication a través del mòdul denominat Curs Gestió de la Comunicació Empresarial i 
Internet. 
 
Conveni d’1 de març de 2006 entre la UAB i Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de 
Barcelona (IERMB), per a la cessió a l'IERMB de punts de xarxa a l'espai situat a l'Edifici de 
Medicina per a la seva connexió a la xarxa informàtica. 
 
Conveni d’1 de març de 2006 entre la UAB i el Consorci per a la Construcció, Equipament i 
Explotació del Laboratori de Llum Sincrotró (CELLS), per a la connexió del CELLS a la Xarxa 
Informàtica de la UAB. 
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Conveni de 15 de març de 2006 entre la UAB, l’Organisme Autònom Flor de Maig i 
l’Ajuntament de Rubí, per a l’organització d'una diplomatura de postgrau sobre metodologies 
participatives per al desenvolupament local i comunitari sota la denominació de Participació i 
Desenvolupament Sostenible. Realització del Projecte: Procés participatiu per a la definició del 
pla d'usos d'un nou espai públic a l'entorn del mercat municipal, dins del marc d'actuació de 
l'Àrea d'Urbanisme. 
 
Addenda de 7 d’abril de 2006 entre la UAB i el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) al conveni signat en data 8 d'octubre de 2004, de creació del Laboratori de 
Proteòmica CSIC/UAB, per la qual s’adeqüen els costos del pressupost inicial per a la compra 
de nou material inventariable per a l'ús d'aquest Laboratori. 
 
Conveni d’11 d’abril de 2006 entre la UAB i el Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya, per a l’organització de diferents cursos amb l'objectiu de formar i preparar la 
població reclusa del Centre Penitenciari Brians per a la seva reinserció futura dins el sector 
professional, en l'àrea administrativa i de comunicació en les empreses. 
 
Conveni de 21 d’abril de 2006 entre la UAB i la Fundació Avedis Donabedian, per a la 
pròrroga del conveni de 20 de novembre de 2000 per a l'establiment de la Càtedra de Recerca 
Avedis Donabedian. 
 
Conveni de 2 de maig de 2006 entre la UAB i Zimmer S.A., per a la col·laboració, a través del 
Departament de Ciències Morfològiques de la Facultat de Medicina, per impartir un curs 
d'aprenentatge en cirurgia de pròtesi d’espatlles i de genolls. 
 
Conveni de 3 de maig de 2006 entre la UAB i la Fundació Ausiàs March, per a la renovació 
del conveni marc signat en data 3 de maig de 2004 per a la promoció d'activitats culturals de 
caràcter acadèmic. 
 
Conveni de 10 de maig de 2006 entre la UAB i Centre Metal·lúrgic, per a l’organització 
conjunta del curs d'especialització La reforma comptable a Espanya: les normes internacionals 
de comptabillitat (NIC/NIIF) versus PGC 1990, curs acadèmic 2006-07. 
 
Conveni de 12 de maig de 2006 entre la UAB i la Universidad Complutense de Madrid, pel 
qual professors, investigadors i postgraduats presentats per la UAB podran accedir a les 
convocatòries del Real Colegio Complutense  (institució creada per la Universidad 
Complutense i la Universitat de Harvard  i que desenvolupa programes de Beques 
d'investigació i d'estudis de postgrau) en igualtat de condicions que els candidats de la 
Universidad Complutense. 
 
Conveni de 16 de maig de 2006 entre la UAB, l’Associació Sabadell Universitat i la Cambra 
Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell (COCIS), perquè dins de les actuacions que l'Escola 
Universitària d'Estudis Empresarials de Sabadell (EUEES) fa en el marc de Sabadell 
Universitat, cada any hi hagi un seminari fruit de la col·laboració entre l’EUEES i la COCIS. 
 
Conveni de 22 de maig de 2006 entre la UAB i Espasa Calpe S.A./Casa del Libro, per 
coordinar l'actuació de Casadellibro.com i de l’InCom-UAB en l’assessorament, intercanvi 
d'informació i la realització de projectes de mutu interès, en el camp de la documentació, la 
comunicació i les noves tecnologies de la informació. 
 
Conveni de 29 de maig de 2006 entre la UAB i el Consell Comarcal de l'Alt Penedès, per 
emmarcar l'actuació en la participació en el projecte "Campus Ítaca" de la UAB per a l'any 
2006. 
 
Conveni de 31 de maig de 2006 entre la UAB i la Fundació Agbar, Centre d'Estudis i 
Investigació del Medi Ambient, Fundació Privada, per a la regulació dels termes i condicions 
que regiran les relacions entre les parts per a la col·laboració en el desenvolupament de les 
activitats emmarcades en la Càtedra Agbar d'Empresa i Desenvolupament Sostenible. 
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Addenda de 31 de maig de 2006 entre la UAB i l’Asociación Cardiovascular Centro 
Occidental, ASCARDIO (Veneçuela) per  la qual la Unidad GRAAL de ASCARDIO constituïda 
en virtut del conveni signat en data 1de maig de 2004 passa a denominar-se  GRAAL-
ASCARDIO. 
 
Conveni de 7 de juny de 2006 entre la UAB, l’Entitat Pública Empresarial Red.es i la 
Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), per a l’adhesió de la UAB al 
Programa Campus inalámbricos establert al conveni marc de col·laboració subscrit entre la 
Conferencia de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) i l'entitat pública empresarial 
Red.es el 26 de setembre de 2005. 
 
Conveni de 9 de juny de 2006 entre la UAB i el Consell Comarcal del Vallès Occidental, per 
emmarcar l'actuació en la participació en el projecte "Campus Ítaca" de la UAB per a l'any 
2006. 
 
Conveni de 9 de juny de 2006 entre la UAB, l’Institut Municipal d'Assistència sanitària (IMAS) i 
CRC Corporació Sanitària SA, per a l’organització d'una activitat d'investigació, i formació 
avançada en l'àmbit de postgrau en neurociència cognitiva i neuroimatge a través del 
Departament de Psiquiatria i Medicina Legal de la UAB. 
 
Addenda de 22 de juny de 2006 entre la UAB i la Diputació de Barcelona per  prorrogar el 
conveni signat en data 28 d’octubre de 2005 per a la conservació, catalogació i difusió del fons 
documental Miquel Crusafont. 
 
 
IV. Convocatòries i resolucions de places 
 
IV.1. Personal d’administració i serveis 
 
Convocatòries 
Resolució del cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 25 de maig de 
2006, per la qual es convoca concurs públic per cobrir una plaça de tècnic/a mitjà/ana amb 
destinació a l’Oficina de Planificació i de Qualitat. 
 
Resolució del cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 26 de maig de 
2006, per la qual es convoca concurs públic per cobrir una plaça de tècnic/a superior de 
recursos humans amb destinació a l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans. 
 
Resolució del cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 31 de maig de 
2006, per la qual es convoca concurrència per cobrir dues places d’administratiu/va (nivell 16) 
amb destinació a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, la Gestió Acadèmica de la 
Facultat de Filosofia i Lletres i l’Administració de la Facultat de Ciències. 
 
Resolució del gerent, de 6 de juny de 2006, per la qual es convoca concurs públic per cobrir 
una plaça d’administrador/a de centre, amb destinació a l’Administració d’Empresarials i 
d’Informàtica de Sabadell. 
 
Resolució del cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 7 de juny de 
2006, per la qual es convoca concurs intern per cobrir una plaça de secretari/ària de direcció 
amb destinació a la Vicegerència de Recerca. 
 
Resolució del cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 13 de juny de 
2006, per la qual es convoca concurs públic per ampliar les actuals llistes per cobrir 
substitucions de vigilant i d’auxiliar de serveis, amb destinació al Servei de Seguretat i al Suport 
Logístic i Punt d’Informació, respectivament, de la UAB. 
 
Resolució del cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 15 de juny de 
2006, per la qual es convoca concurrència per cobrir dues places d’auxiliar administratiu/va 
(nivell 16) amb destinació a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres i a 
l’Administració de la Facultat de Ciències. 
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Resolucions 
Resolució del vicegerent de Recursos Humans, de 8 de juny de 2006, per la qual s'atorga a 
la senyora Marta Mora Miguel la plaça d’administrativa de nivell 22, amb destinació al Gabinet 
Tècnic del Gabinet del Rectorat. 
 
Resolució del vicegerent de Recursos Humans, de 13 de juny de 2006, per la qual s'atorga 
a la senyora M. Mercedes Encinas Donado la plaça de tècnica especialista de laboratori, amb 
destinació al Departament de Geologia (Administració de Centre de Ciències). 
 
Resolució del vicegerent de Recursos Humans, de 13 de juny de 2006, per la qual s'atorga 
a la senyora Sara Cobo Moles la plaça d’administrativa (nivell 16) amb destinació a l’Institut de 
Ciència i Tecnologia Ambientals i es declaren desertes per manca d’aspirants les places 
d’administratiu (nivell 16) amb destinació a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Filosofia i 
Lletres i a l’Administració de la Facultat de Ciències. 
 
Resolució del vicegerent de Recursos Humans, de 14 de juny de 2006, per la qual s'atorga 
al senyor Francesc Galera Porta la plaça de tècnic de servei lingüístic, amb destinació al 
Gabinet de Llengua Catalana (Servei de Llengües). 
 
Resolució del cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 14 de juny de 
2006, per la qual s'atorga a la senyora Elisabeth Gallego Torrente la plaça de cap de 
planificació estratègica, amb destinació a l’Oficina de Planificació i d’Organització. 
 
Resolució del gerent, de 21 de juny de 2006, per la qual s'atorga a la senyora Montserrat 
Balagueró Baró la plaça de directora de servei amb destinació al Servei de Llengües 
(Gerència). 
 
Resolució del vicegerent de Recursos Humans, de 21 de juny de 2006, per la qual s'atorga 
al senyor David Galán de Miguel la plaça de tècnic especialista de laboratori, amb destinació al 
Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics (Administració de Centre de l’Escola 
Tècnica Superior d’Enginyeria). 
 
Resolució del vicegerent de Recursos Humans, de 27 de juny de 2006, per la qual s'atorga 
al senyor Javier Ferreiro Espinosa la plaça de tècnic de suport informàtic, amb destinació al 
Suport Informàtic de l’Escola d’Enginyeria (SIEE). 
 
Resolució del cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 27 de juny de 
2006, per la qual s'atorga a la senyora Elisabet Gabarnet Llobet la plaça de secretària de 
direcció, amb destinació a la Vicegerència d’Economia. 
 
Resolució del cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 27 de juny de 
2006, per la qual es declara deserta la concurrència per a cobrir dues places d’auxiliar 
administratiu/va (nivell 16) amb destinació a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Filosofia i 
Lletres i a l’Administració de la Facultat de Ciències. 
 
Resolució del vicegerent de Recursos Humans, de 28 de juny de 2006, per la qual s'atorga 
a la senyora Rosa Fedi Molleví la plaça d’administradora de centre amb destinació a 
l’Administració d’Empresarials i d’Informàtica de Sabadell. 
 
Resolució del cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 30 de juny de 
2006, per la qual s'atorga a la senyora Silvia Fajardo Isla la plaça de tècnica superior de 
recursos humans, amb destinació a l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans. 
 
Resolució del cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 30 de juny de 
2006, per la qual es declara desert el concurs intern per cobrir una plaça de tècnic/a 
especialista de laboratori, amb destinació al Departament de Ciències Morfològiques 
(Administració de Centre de Medicina). 
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V. Disposicions d’interès per a la UAB 
 
V.1. Estatals 
 
Ordre del Ministerio de Educación y Ciencia ECI/1919/2006, de 6 de juny de 2006, per la 
qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajudes per a infraestructures 
científiques i tecnològiques singulars, en el marc del Programa Nacional d’Equipament i 
infraestructura d’investigació científica i tecnològica del Pla Nacional d’Investigació Científica, 
Desenvolupament i Innovació Tecnològica 2004-2007 (BOE núm. 143, de 16 de juny de 2006). 
 
Ordre del Ministerio de Educación y Ciencia ECI/1920/2006, de 30 de maig de 2006, per la 
qual es convoquen les ajudes a l’estudi de caràcter especial anomenades Beca-Col·laboració 
per al curs 2006-2007 (BOE núm. 143, de 16 de juny de 2006). 
 
Llei 21/2006, de 20 de juny de 2006, per la qual es modifica la Llei 9/1987, de 12 de juny, 
d’òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal 
al servei de les Administracions Públiques (BOE núm. 147, de 21 de juny de 2006). 
 
Acord del Consejo de Coordinación Universitaria, de 30 de maig de 2006, pel qual es 
resolen les sol·licituds d’establiment de límits d’admissió d’alumnes de nou ingrés presentades 
per les Comunitats Autònomes per al curs 2006-2007 (BOE núm. 147, de 21 de juny de 2006). 
 
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 23 de maig de 
2006, per la qual s’adjudiquen subvencions amb càrrec a l’aportació complementària a les 
universitats per al desenvolupament del Programa Comunitari Erasmus (BOE núm. 148, de 22 
de juny de 2006). 
 
Llei 5/2006, de 10 de maig de 2006, del Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als 
drets reals (BOE núm. 148, de 22 de juny de 2006). 
 
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, d’1 de juny de 
2006, per la qual es fa pública la convocatòria de procediment per a la concessió de 
subvencions per a la realització d’accions complementàries en el marc del Programa Nacional 
de Foment de la cultura científica i tecnològica del Pla Nacional d’Investigació Científica, 
Desenvolupament i Innovació Tecnològica 2004-2007 (BOE núm. 152, de 27 de juny de 2006). 
 
 
V.2. Autonòmiques 
 
Llei 07/2005, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals 
(DOGC núm. 4651, de 9 de juny de 2006). 
 
Resolució de 28 d’abril de 2006, per la qual es convoquen concursos d’accés a cossos de 
funcionaris docents universitaris, per ocupar places assistencials bàsiques, incloses en el 
conveni subscrit el 15 de març de 2002, entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut 
Català de la Salut (DOGC núm. 4651, de 9 de juny de 2006). 
 
Resolució de 28 d’abril de 2006, per la qual es convoquen concursos d’accés a cossos de 
funcionaris docents universitaris (DOGC núm. 4651, de 9 de juny de 2006). 
 
Resolució del Departament d’Educació i Universitats EDU/1970/2006, de 6 de juny de 
2006, de delegació de competències de la persona titular del Departament d’Educació i 
Universitats en diversos òrgans del Departament (DOGC núm. 4656, de 16 de juny de 2006). 
 
Resolució del Departament d’Educació i Universitats EDU/1971/2006, de 7 de juny de 
2006, de delegació de competències de la persona titular de la Secretaria General del 
Departament d’Educació i Universitats en diversos òrgans d’aquest Departament (DOGC núm. 
4656, de 16 de juny de 2006). 
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Resolució del Departament d’Educació i Universitats EDU/2065/2006, de 14 de juny de 
2006, de delegació de competències de la persona titular del Departament d’Educació i 
Universitats en diversos òrgans del Departament (DOGC núm. 4660, de 22 de juny de 2006). 
 
Resolució del Departament d’Educació i Universitats EDU/2066/2006, de 13 de juny de 
2006, de delegació de competències de la persona titular de la Secretaria General en diversos 
òrgans del Departament d’Educació i Universitats (DOGC núm. 4660, de 22 de juny de 2006). 
 
Resolució del Departament d’Educació i Universitats EDU/2072/2006, de 15 de juny de 
2006, per la qual es dóna publicitat a l’acord de la comissió d’Avaluació de la Recerca de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (DOGC núm. 4660, de 22 de 
juny de 2006). 
 
Resolució de 28 d’abril de 2006, per la qual es convoquen concursos d’accés a cossos de 
funcionaris docents universitaris, per ocupar places assistencials bàsiques, incloses en el 
conveni subscrit el 15 de març de 2002, entre la Universitat Autònoma de Barcelona, l’Institut 
Municipal d’Assistència Sanitària i l’Institut Municipal de la Salut Pública (DOGC núm. 4663, de 
27 de juny de 2006). 
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