
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SOL·LICITUDS DE GRUPS DE RECERCA DE LA UPC 
 

 
 
 
 
Acord núm. 86/2006 del Consell de Govern pel qual es ratifica l’acord de la Comissió 
de Recerca en relació a les sol·licituds de Grups de Recerca de la UPC.  
 
 

• Document aprovat per la Comissió de Recerca del Consell de Govern del dia 
17 de juliol de 2006. 

• Document aprovat pel Consell de Govern del dia 25 de juliol de 2006. 
 
 

 
 
 
 
 

DOCUMENT  CG 9/7 2006 
 
 
 
 
 
 
 

Vicerectorat de Recerca i Innovació 
     Barcelona, juliol de 2006 



PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE GRUPS DE 
RECERCA – Juliol 2006 
 
Proposta de resolució del grup de recerca: Grup de Recerca en Estructures a 
l’Enginyeria i Mecànica de Materials 
 
D’acord amb la convocatòria de Grups de Recerca de la UPC (Document aprovat pel 
Consell de Govern del dia 29 d'abril de 2004) i d’acord amb la Resolució de la 
convocatòria de Grups de Recerca (Document aprovat pel Consell de Govern del dia 22 
de juliol de 2004) on s’estableixen els criteris que han de complir els grups de recerca: 
 
4. El GR haurà de tenir un nombre mínim de 5 entre professors permanents i 
investigadors ordinaris, excepte en el cas d’autorització explícita i raonada del Consell 
de Govern.  
5. Els membres del GR hauran de garantir 

1. un mínim de 100 PAR tipus 1 en els darrers tres anys avaluats o 
2. un mínim de 70 PAR tipus 1 en els darrers tres anys avaluats i 

a) per la primera convocatòria d’acceptació de propostes de GRs, estar 
dintre del 90 % dels sol·licitants que més ingressen per convenis i 
serveis, i 
b) per les següents convocatòries tenir ingressos per convenis i serveis 
en els darrers tres anys igual o superior a la del 90 % dels GRs ja 
existents que més ingressin per aquest concepte o 

3. un mínim de 50 PAR tipus 1 en els darrers tres anys avaluats i 
a) per la primera convocatòria d’acceptació de propostes de GRs, estar 
dintre del 75 % dels sol·licitants que més ingressen per convenis i 
serveis, i 
b) per les següents convocatòries tenir ingressos per convenis i serveis 
en els darrers tres anys igual o superior a la del 75 % dels GRs ja 
existents que més ingressin per aquest concepte. 

 
Respecte als dos criteris que s’assenyalen el grup de recerca: Grup de Recerca en 
Estructures a l’Enginyeria i Mecànica de Materials té els següents indicadors: 
 

1. El grup està format per 8 professors permanents. 
2. El PAR dels membres del grup de recerca en els tres períodes amb més activitat 

de les darreres quatre avaluacions ha estat de 48 PAR tipus 1 . El grup té 
avaluat un capítol de llibre el qual no van sol·licitar que fos considerat de tipus 
1. S’ha revisat el capítol i compleix tots els requisits per ser considerat com de 
tipus 1. Per tant caldria afegir 4 PAR tipus 1 

3. Els ingressos per convenis i serveis dels membres del grup de recerca estarien 
dins del 75% dels GR ja existents. En concret seria el grup de recerca número 
33 d’un total de 158 grups de recerca. 

 
Ateses aquestes dades, es proposa acceptar la sol·licitud del Grup de Recerca en 
Estructures a l’Enginyeria i Mecànica de Materials i incloure’l dins del catàleg de 
grups de recerca de la UPC. 
 
 
Vicerectorat de Recerca i Innovació 
Barcelona, 12 de juliol de 2006 

















 
 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE GRUPS DE 
RECERCA – Juliol 2006 
 
 
 
Proposta de resolució del grup de recerca: Gestió, Polítiques de Preus i Serveis en 
Xarxes de Nova Generació (veure formulari adjunt) 
 
 
D’acord amb la convocatòria de Grups de Recerca de la UPC (Document aprovat pel 
Consell de Govern del dia 29 d'abril de 2004) on s’estableixen els criteris que han de 
complir els grups de recerca: 
 
4. El GR haurà de tenir un nombre mínim de 5 entre professors permanents i 
investigadors ordinaris, excepte en el cas d’autorització explícita i raonada del Consell 
de Govern. 
5. Els membres del GR hauran de garantir  un mínim de 100 PAR tipus 1 en els darrers 
tres anys avaluats. 
 
Respecte als dos criteris que s’assenyalen, el grup de recerca: Gestió, Polítiques de 
Preus i Serveis en Xarxes de Nova Generació té la següent valoració: 
 

1. El grup està format per 5 professors permanents. 
2. El PAR tipus 1 dels membres del grup de recerca en els darrers tres anys 

avaluats ha estat de 140. 
 

Ateses aquestes dades, es proposa acceptar la sol·licitud i incloure el grup de recerca: 
Gestió, Polítiques de Preus i Serveis en Xarxes de Nova Generació dins del catàleg 
de grups de recerca de la UPC. 
 
 
 
Vicerectorat de Recerca i Innovació 
Barcelona, 26 de juny de 2006 
 














