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DEPARTAMENT
D’UNIVERSITATS,
RECERCA I SOCIETAT
DE LA INFORMACIÓ
Per cada comunicació o pòster: 10 crèdits.
Per cada publicació: 15 crèdits.
Desviació
Assignació
76-100 crèdits .......................................... 100%
51-75 crèdits .............................................. 75%
26-50 crèdits .............................................. 50%

ORDRE
UNI/362/2004, de 6 d’octubre, per la qual s’implanten diversos estudis universitaris oficials a la
Universitat Autònoma de Barcelona, a la Universitat Politècnica de Catalunya, a la Universitat
Pompeu Fabra, a la Universitat de Lleida i a la
Universitat Rovira i Virgili.

6. Objectius personals: 50%
Un o més objectius que incloguin de manera específica un dels objectius estratègics qualitatius, mai quantitatius, amb indicadors més
exigents o acurats i ponderació més alta; o també
qualsevol altre objectiu personal: recerca, formació, docència_ Que pactat prèviament amb
el responsable de l’equip sigui d’especial interès per a la resta de l’equip o per a la millora
assistencial de l’ABS.

Per tal d’ampliar la seva oferta docent, la
Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat
Pompeu Fabra, la Universitat de Lleida i la
Universitat Rovira i Virgili han sol·licitat al
Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació la implantació de diversos
estudis que condueixen a l’obtenció de títols
universitaris oficials.

Criteris de pagament
Requisits que generen dret a percebre la retribució variable vinculada a objectius:
Tenir subscrit un contracte de caràcter laboral
amb la FASS dins de l’àmbit d’atenció primària.
Queden exclosos reforços eventuals, substitucions o altres de característiques similars que
ocupin llocs de treball sense perspectives de
continuïtat.
Criteris del personal que presta serveis durant
l’any complet:
Personal de nova incorporació:
Percebrà la part proporcional al temps contractat durant l’any amb un mínim de 6 mesos.
Personal que causa baixa a l’empresa:
Percebrà la part proporcional al temps contractat durant l’any amb un mínim de 6 mesos.
Personal en situació d’incapacitat temporal:
En baixes iguals o inferiors a 3 mesos, no afectació de l’import assignat.
En baixes superiors a 3 mesos, retribució de
la part proporcional al temps treballat.
Personal en situació de permís maternal:
Percebre el 100% dels incentius.
(04.274.118)

*

Per això, de conformitat amb les propostes
dels consells socials i previs informes dels Consells de Govern de la Universitat Autònoma de
Barcelona, de la Universitat Politècnica de Catalunya, de la Universitat Pompeu Fabra, de la
Universitat de Lleida i de la Universitat Rovira i Virgili, d’acord amb el que estableixen la Llei
1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya; la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats; el Decret 258/1997, de 30 de
setembre, pel qual es regula la Programació
universitària de Catalunya i els procediments de
creació o reconeixement i de reordenació de
centres docents universitaris i d’implantació
d’ensenyaments i el Reial decret 557/1991, de
12 d’abril, sobre creació i reconeixement d’universitats i centres universitaris, a proposta del
director general d’Universitats,
ORDENO:

i a la Facultat d’Humanitats de la Universitat
Pompeu Fabra.
Article 4
Universitat de Lleida
4.1 L’Escola Universitària Politècnica de la
Universitat de Lleida es transforma en Escola
Politècnica Superior i s’hi implanten els estudis
d’enginyer o enginyera en informàtica, segon
cicle.
4.2 S’implanten els estudis de llicenciat o
llicenciada en comunicació audiovisual, segon
cicle, a la Facultat de Lletres de la Universitat
de Lleida.
Article 5
Universitat Rovira i Virgili
S’implanten els estudis d’enginyer tècnic o
enginyera tècnica de telecomunicació, especialitat en telemàtica, a l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria de la Universitat Rovira i Virgili.
Article 6
Inici d’activitats
S’autoritza, amb efectes des de la seva impartició, l’inici d’activitats dels estudis implantats
a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la
Universitat Pompeu Fabra d’acord amb els articles 1 i 3 d’aquesta Ordre.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Una vegada homologats els títols corresponents als estudis universitaris oficials que s’implanten a la Universitat Politècnica de Catalunya, a la Universitat de Lleida i a la Universitat
Rovira i Virgili, el rector o rectora d’aquestes
universitats sol·licitaran a la persona titular del
departament competent en matèria d’universitats l’autorització per a l’inici d’activitats
d’aquests estudis, d’acord amb l’article 108 de
la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de
Catalunya.

Article 1
Universitat Autònoma de Barcelona
S’implanten als centres que s’hi indiquen de
la Universitat Autònoma de Barcelona els estudis universitaris oficials següents:
Enginyer tècnic o enginyera tècnica de telecomunicació, especialitat en sistemes electrònics,
a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria.
Enginyer o enginyera de materials, segon
cicle, a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria.
Enginyer o enginyera de telecomunicació,
segon cicle, a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria.
Llicenciat o llicenciada en ciències del treball,
segon cicle, a la Facultat de Dret.
Llicenciat o llicenciada en biotecnologia, a la
Facultat de Ciències.

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació al DOGC.

Article 2
Universitat Politècnica de Catalunya
L’Escola Universitària Politècnica de Vilanova
i la Geltrú de la Universitat Politècnica de Catalunya es transforma en Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú i s’hi
implanten els estudis d’enginyer o enginyera en automàtica i electrònica industrial, segon cicle.

RESOLUCIÓ
UNI/2799/2004, de 4 d’octubre, per la qual s’obre
convocatòria per a la concessió d’ajuts per al finançament d’actuacions en l’àmbit de la comunicació i de la divulgació científica.

Article 3
Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat
Pompeu Fabra
S’implanten conjuntament els estudis de llicenciat o llicenciada en estudis d’Àsia oriental,
segon cicle, a la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona

DISPOSICIÓ FINAL

Barcelona, 6 d’octubre de 2004
CARLES SOLÀ I FERRANDO
Conseller d’Universitats, Recerca
i Societat de la Informació
(04.280.089)

El III Pla de recerca de Catalunya (2001-2004)
té per objectiu general, entre d’altres, afavorir
una major comunicació de les activitats d’R+D
mitjançant l’establiment d’una política de comunicació a tots els àmbits socials que destaqui la
importància de les activitats d’R+D com a eines
de progrés i de competitivitat i que convidi a la
reflexió entorn de les incerteses de tot ordre que
es van obrint.
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D’altra banda, el III Pla de recerca preveu,
en el marc dels seus Programes horitzontals, la
realització d’accions especials de recerca per
donar suport a actuacions d’R+D de particular
interès per a Catalunya.
En aquest marc, s’ha cregut convenient afavorir la comunicació i la divulgació de les activitats d’R+D per tal de donar a conèixer socialment la importància d’aquestes activitats com
a eines de progrés, benestar i competitivitat,
mitjançant la concessió d’ajuts per al finançament d’actuacions en l’àmbit de la comunicació
i divulgació científica.
Per tot això, de conformitat amb el que disposa el capítol IX del Text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya, en relació amb
el règim jurídic de les subvencions i transferències de la Generalitat de Catalunya;
Atesa l’Ordre UNI/83/2004, de 23 de març,
per la qual s’aproven les bases que han de regir
la concessió de beques i subvencions convocades pel Departament d’Universitats, Recerca i
Societat de la Informació (DOGC núm. 4104,
d’1.4.2004);
D’acord amb el que disposa l’article 2 i l’apartat 4 de l’annex de l’esmentada Ordre UNI/83/
2004, de 23 de març,
RESOLC:
Article 1
Convocar els ajuts per al finançament d’actuacions en l’àmbit de la comunicació i de la
divulgació científica, les bases de la qual figuren
a l’annex d’aquesta Resolució.
Article 2
Aquesta convocatòria es regula per l’Ordre
UNI/83/2004, de 23 de març, per la qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de
beques i ajuts convocats pel Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, i
també per les condicions específiques que es
detallen a l’annex d’aquesta Resolució.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, pot ser objecte de recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, en el
termini d’un mes a partir de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, d’acord amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o directament de recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació al
DOGC, de conformitat amb l’article 46 en relació amb l’article 10 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Barcelona, 4 d’octubre de 2004
CARLES SOLÀ I FERRANDO
Conseller d’Universitats, Recerca
i Societat de la Informació
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ANNEX
Bases
—1 Objecte
Concedir ajuts per al finançament d’actuacions en l’àmbit de la comunicació i divulgació
científica adreçades a donar a conèixer les activitats científiques i les línies de recerca que
s’estan desenvolupant i els resultats obtinguts.
—2 Sol·licitants
Els investigadors adscrits a les universitats
catalanes, als centres de recerca públics i privats
sense finalitat de lucre i altres institucions de caràcter no lucratiu, situades a Catalunya.
—3 Durada i període
Any 2004.
—4 Import
Els ajuts podran finançar totalment o parcialment el pressupost presentat.
No inclourà, retribucions de personal fix vinculat estatutàriament o contractualment a les
entitats beneficiàries.
—5 Sol·licituds
S’han de presentar, segons el model normalitzat, al Registre del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Via Laietana, 33, 6a planta, 08003 Barcelona).
—6 Documentació i informació que cal adjuntar a les sol·licituds
a) NIF de l’investigador sol·licitant.
b) Memòria amb la descripció de l’actuació
en l’àmbit de la comunicació i divulgació científica i calendari de realització de l’actuació.
c) Pressupost previst i cofinançament de la
proposta amb detall del finançament sol·licitat.
d) Currículum del/s investigador/s del grup
de recerca que participa en l’actuació, fent un
èmfasi especial en les activitats prèvies vinculades a la comunicació i divulgació científica.
e) Avals institucionals per al desenvolupament de l’acció, si s’escau.
Les sol·licituds portaran el vistiplau del vicerector de recerca o equivalent de l’organisme al
qual es trobi adscrit l’investigador principal.
—7 Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà
de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà
de la publicació al DOGC d’aquesta convocatòria.
—8 Avaluació i selecció
D’acord amb els mecanismes i criteris establerts en el marc del Pla de recerca vigent, a més
de la documentació demanada a l’apartat 6
d’aquesta convocatòria, es tindrà en compte per
a l’avaluació:
a) Característiques de l’acció sol·licitada que
en justifiquin el seu interès en l’àmbit de la comunicació i divulgació científica i el seu impacte
social.
b) Qualitat i viabilitat de la proposta. Adequació als objectius del III Pla de recerca 20012004.
c) Activitat investigadora del responsable de
la sol·licitud i de la resta dels membres del grup
que participen en l’actuació.
d) Adequació dels recursos financers previstos als objectius que es proposen.
e) Es valorarà el fet que les accions comptin
amb cofinançament.
f) Interès institucional.

—9 Aplicació pressupostària i import màxim
destinat
L’import global màxim a què fa referència
aquesta convocatòria és de 100.000 euros, que
aniran a càrrec de la partida UR04/D/480240200/
5311 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2004.
—10 Unitat competent per a la gestió: Direcció General de Recerca.
—11 Òrgan competent per a la resolució: director general de Recerca.
—12 Termini de comunicació de la resolució
Sis mesos a comptar de l’endemà de la presentació de la sol·licitud. Transcorregut aquest
termini sense resolució expressa, s’entendrà desestimat l’ajut sol·licitat.
—13 Mitjà de comunicació de la resolució
Publicació al tauler d’anuncis del Departament
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació. Per tal de donar-ne difusió, les resolucions
es podran consultar al web del Departament:
http://gencat.net/dursi.
Aquesta resolució expressa de concessió o
denegació dels ajuts, que exhaureix la via administrativa, pot ser objecte de recurs potestatiu
de reposició davant el conseller d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació en el termini
d’un mes, a comptar de l’endemà de la seva
publicació al tauler d’anuncis, d’acord amb el
que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos
a comptar de l’endemà de la seva publicació al
tauler d’anuncis, de conformitat amb l’article 46
en relació amb l’article 10 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
—14 Pagament
S’efectuarà a la institució amb personalitat
jurídica on estiguin adscrits els investigadors sol·licitants. Si es tracta d’una institució pública es
tramitarà el total de l’ajut un cop resolta la sol·licitud. Si, d’altra banda, és institució privada
sense finalitat de lucre, el primer pagament serà
una bestreta del 80%, que es tramitarà un cop
resolta la convocatòria. El 20% restant es tramitarà quan la institució beneficiària hagi justificat l’ajut de conformitat amb l’apartat 15
d’aquesta convocatòria.
—15 Termini i forma de justificació
En un termini màxim de dos mesos des de la
data d’acabament de l’acció, caldrà remetre a la
Direcció General de Recerca un informe sobre
el desenvolupament de l’acció, presentat per
l’investigador responsable, així com la documentació requerida en la base 12.2 o 12.4 de l’annex
de l’Ordre UNI/83/2004, de 23 de març.
(04.275.110)

*
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DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES

DEPARTAMENT
DE GOVERNACIÓ
I ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES

RESOLUCIÓ
PTO/2797/2004, de 8 d’octubre, per la qual es
dóna publicitat a l’Acord del Govern de 21 de setembre de 2004, de designació d’un vocal del
Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Tarragona.

RESOLUCIÓ
GAP/2795/2004, de 13 d’octubre, de nomenament de la senyora Carolina Trias Hault com a
responsable del Programa d’assessorament a les
comunitats catalanes de l’exterior de la Secretaria
de Cooperació Exterior.

Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya, en la sessió de 21 de setembre de 2004,
va adoptar l’Acord de designació d’un vocal del
Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Tarragona,

Atès el que disposen l’article 12 del Decret
legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de
determinats textos legals vigents a Catalunya en
matèria de funció pública, i el Decret 153/1987,
de 4 de març, sobre el règim jurídic del personal eventual al servei de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 841, de
20.5.1987);

RESOLC:
Fer públic l’Acord del Govern de 21 de setembre de 2004, que figura annex a aquesta Resolució, de designació d’un vocal del Consell
d’Administració de l’Autoritat Portuària de
Tarragona.
Barcelona, 8 d’octubre de 2004
JOSEP MIR I BAGÓ
Secretari general

Vistos els acords de Govern adoptats en les
sessions tingudes el dia 7 de gener de 2004, pel
qual s’acorda donar publicitat als nomenaments
de personal eventual, i el dia 20 de gener de 2004,
pel qual es regulen determinats aspectes del
règim del personal eventual al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya;
En ús de les atribucions que em confereix la
legislació vigent de la Generalitat de Catalunya,

ACORD
de 21 de setembre de 2004, del Govern de la
Generalitat, de designació d’un vocal del Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de
Tarragona.
En data 1 d’agost de 2002, el Govern va designar els vocals del Consell d’Administració de
l’Autoritat Portuària de Tarragona.
En data 2 d’agost de 2004, l’Associació Provincial d’Empreses Consignatàries de Tarragona
va proposar la substitució del seu representant
al Consell d’Administració esmentat.
Atès que els vocals del Consell d’Administració són designats per acord de Govern a proposta de les organitzacions, els organismes i les
entitats als quals representen;
Per tot això, vista la proposta feta per l’Associació Provincial d’Empreses Consignatàries
de Tarragona, a proposta del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, el Govern
adopta l’Acord següent:
—1 El senyor Alberto Pérez Melet cessa com
a vocal del Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Tarragona, en representació
de l’Associació Provincial d’Empreses Consignatàries de Tarragona.
—2 Es nomena vocal del Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Tarragona, en
representació de l’Associació Provincial d’Empreses Consignatàries de Tarragona, el senyor
Gregorio de la Fuente Expósito.
(04.278.124)

*
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CÀRRECS I PERSONAL

RESOLC:
—1 Nomenar la senyora Carolina Trias Hault
responsable del programa d’assessorament a
les comunitats catalanes de l’exterior de la Secretaria de Cooperació Exterior del Departament de Governació i Administracions Públiques, amb les obligacions i els drets inherents
al càrrec, amb efectes des del dia 15 d’octubre
de 2004.
—2 Les funcions que corresponen a aquest lloc
de treball són:
a) Coordinar les activitats de la Secretaria de
Cooperació Exterior per promoure els catalans
i les comunitats catalanes a l’exterior i donar-los
suport.
b) Dissenyar el programa de transformació
dels centres catalans a l’exterior per tal que, amb
les ajudes necessàries, esdevinguin autèntics
lobbies catalans.
c) Facilitar l’actualització d’aquests centres
per tal que, tant en el camp cultural com en
l’assistencial o l’econòmic, esdevinguin de remarcada utilitat avui, no només per als catalans sinó també per a la ciutadania autòctona del país.
d) Coordinar les actuacions i els recursos que
des d’altres departaments de la Generalitat de
Catalunya es duguin a terme amb aquestes entitats.
e) Contribuir al disseny de polítiques de
Govern que facilitin, d’acord amb les lleis, la
disposició en els pressupostos de la Generalitat
de Catalunya dels mitjans necessaris per complir aquests objectius.
f) Ajudar aquestes entitats a recuperar el
patrimoni històric i/o documental que permeti el millor restabliment de la història de Catalunya a l’exterior.
—3 Les retribucions d’aquest lloc de treball són
les corresponents a un lloc de personal funcionari
del grup A, nivell de complement de destinació
24 i complement específic de 17.614,80 euros
anuals.

Barcelona, 13 d’octubre de 2004
JOAN CARRETERO I GRAU
Conseller de Governació
i Administracions Públiques
(04.285.065)

*

