Fins al 15 de gener de 2011
Socis AEDUN: 140 €
No socis AEDUN: 160 €
A partir del 16 de gener de 2011
Socis AEDUN: 200 €
No socis AEDUN: 220 €
La inscripció i el pagament de la matrícula es poden realitzar:

Allotjament
Hotels pròxims a la seu de les jornades. Els facilitem una
adreça de correu electrònic per a més informació o reserves:
jordi.bonper@grupoeuropa.com
Hotel AC Lleida ****
75,60 € - AE Habitació individual (doble d’ús individual)
81,00 € - AE Habitació doble
68,04 € - SA Habitació individual (doble d’ús individual)
73,44 € - SA Habitació doble
Hotel Real ***

- Via web, a l’adreça següent:
http://www.fundacio.udl.cat/fundacio/congressos/curs_0024.html

70,20 € - AE Habitació individual (doble d’ús individual)
77,76 € - AE Habitació doble

- Emplenant la butlleta d’inscripció que s’acompanya amb
aquest programa i realitzant el pagament de la matrícula via
transferència bancària al següent c/c: 2013 0268 91 0201151809,
en què s’hi ha d’indicar com a concepte d’ingrés Jornades Gestió i Organització de la Ciència. Una vegada emplenada la butlleta i realitzat el pagament, s’han d’enviar la inscripció i el justificant de pagament al fax següent: 973 003 552, o bé al correu
electrònic: fundacio@700.udl.cat

62,64 € - SA Habitació individual (doble d’ús individual)
62,64 € - SA Habitació doble

Butlleta d’inscripció
Nom i cognoms: ............................................................................
.......................................................................................................
DNI: ...............................................................................................
Correu electrònic: .........................................................................
Telèfon de contacte: .....................................................................
Domicili: ........................................................................................
.......................................................................................................
Localitat: .......................................................................................
Província: ......................................................................................
Codi postal: ...................................................................................
Empresa/institució on treballa: ....................................................
.......................................................................................................

Hotel NH Pirineos ***
82,08 € - AE Habitació individual (doble d’ús individual)
93,96 € - AE Habitació doble
70,20 € - SA Habitació individual (doble d’ús individual)
70,20 € - SA Habitació doble
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INSCRIPCIÓ

Gestió i
Organització
de la Ciència
Lleida, 3 i 4 de febrer de 2011
Organitza: Universitat de Lleida i AEDUN

PRESENTACIÓ
Amb la idea d’intentar comprendre, valorar i analitzar els processos econòmics, legislatius i de gestió relacionats amb les activitats científiques i tecnològiques, la Universitat de Lleida, amb la
col·laboració de l’Asociación para el Estudio del Derecho Universitario, ha projectat aquestes jornades de reflexió.
El desenvolupament del programa aprofundeix en diverses de
les qüestions que s’han considerat primordials en l’àmbit de la
ciència i de la tecnologia. Així, el projecte abasta l’estudi dels instruments i ens de gestió dels quals les institucions universitàries
s’han de servir per aconseguir els seus objectius i les relacions
socioeconòmiques que han de produir-se per tenir èxit; del règim
jurídic en què s’emmarquen els recursos humans que permeten
el desenvolupament de la ciència, en tots els seus aspectes, i, finalment, i fonamental, quins són els eixos i les vies necessàries
i adients per aconseguir la transferència de resultats científics i
tecnològics.
Julius Robert Oppenheimer, físic nord-americà, va dir que “un
científic ha de prendre’s la llibertat de plantejar qualsevol qüestió, de dubtar de qualsevol afirmació, de corregir errors”, i per
poder-ho fer necessita un règim jurídic adient, uns mitjans materials òptims i una implementació de la seva tasca a la societat.
Per aquest motiu, l’objectiu últim d’aquestes jornades de debat
és perfilar i definir, almenys en part, els elements essencials
d’aquestes tres necessitats.

Comitè organitzador
Sr. Daniel Pastor Javaloyes. President d’AEDUN
Sra. Ana María Romero Burillo. Secretària general de la UdL
Sra. Ana I. Caro Muñoz. Secretària d’AEDUN
Sr. Frederic Solà Eras. Cap de l’Assessoria Jurídica de la UdL
Sr. Òscar Martínez Pelegrí. Assessor jurídic de la UdL

Seu de les Jornades

PROGRAMA
3 de febrer de 2011
Sessió de matí
9.30 h. Acreditació i lliurament de documentació

10.30 h. Ponència general: L’organització i l’estructura de la ciència
a les universitats i centres de recerca
Ponent: Xavier Gil Mur. Vicerector de Política Científica.
Universitat Politècnica de Catalunya

Ponent: Ana I. Caro Muñoz. Directora d’Estudis i Règim Jurídic del Departament d’Educació, Universitats i
Investigació del Govern Basc

Ponent: Juan Manuel del Valle Pascual. Director del Gabinet d’Assessoria Jurídica de la Universitat Politècnica
de Madrid
19.30 h. Finalització de la sessió. Visita cultural
22 h. Sopar a càrrec de l’organització

11.45 h. Pausa-cafè
Bloc temàtic I
Els recursos humans de la investigació: aspectes jurídics
12 h. La contractació laboral
Ponent: Josep Moreno Gené. Professor titular de Dret
del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de Lleida.
El personal de règim administratiu
Ponent: Santiago A. Bello Paredes. Professor titular de
Dret Administratiu. Universitat de Burgos
14 h. Final de la sessió matinal. Dinar de treball
Sessió de tarda
Bloc temàtic II
Els hòldings universitaris
16 h. Taula rodona: L’organització i la gestió dels hòldings universitaris
Ponents:
Luciano Cordero Saavedra. Gerent de la Universitat
d’Extremadura

Informació

Carlos Gómez Otero. Vicesecretari general de la Universitat de Santiago de Compostel·la
Frederic Solà Eras. Cap dels Serveis Jurídics de la Universitat de Lleida
17.30 h. Pausa-cafè

18 h. El personal en règim laboral

El personal en règim funcionarial

10 h. Acte inaugural

Sala d’Actes del Rectorat. Universitat de Lleida
Plaça Víctor Siurana, 1, 2n pis

Fundació Universitat de Lleida
fundacio@700.udl.cat
Tel. 973 003 558

Bloc temàtic II
Els hòldings universitaris. La gestió dels recursos humans:
persones, serveis, problemes i solucions

4 de febrer de 2011
Sessió de matí
Bloc temàtic III
10 h. L’avaluació de la qualitat de la ciència: instruments per a
l’avaluació de la qualitat de la ciència i la seva eficiència
Ponent: Mikel Urquijo Goitia. Director de l’Agencia de
Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema
Universitario Vasco
11.30 h. Pausa-cafè
Bloc temàtic IV
La transferència dels resultats de la ciència
12h. Taules de debat: Gestió de la propietat industrial
Fernando Cossío Mora. Director de la Fundación de Investigación Científica de Euskadi (IKERBASQUE)
Begoña Ochoa Olascoaga. Directora de Política Científica del Departament d’Educació, Universitats i Investigació del Govern Basc
Empreses de base tecnològica: nova forma d’emprenedoria
Carme Verdaguer Montanyà. Directora de la Fundació
Bosch i Gimpera. Universitat de Barcelona
Òscar Martínez Pelegrí. Assessor Jurídic de la Universitat de Lleida
14 h. Acte de clausura

