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DEPARTAMENT
D’UNIVERSITATS,
RECERCA I SOCIETAT
DE LA INFORMACIÓ

RESOLUCIÓ
UNI/4030/2003, de 19 de desembre, per la qual
es crea la Comissió Tècnica de la Prova Univer-
sitària de Competència en anglès, PUC anglès.

La Resolució UNI/2680/2003, de 18 d’agost
(DOGC núm. 3966, de 12.9.2003), va fer públic
l’Acord de la Junta del Consell Interuniversitari
de Catalunya de 9 de maig de 2003, per a la cre-
ació de la Prova Universitària de Competència
en anglès (PUC anglès).

Posteriorment, la Resolució UNI/3201/2003, de
17 d’octubre (DOGC núm. 3996, de 27.10.2003),
va fer públic l’Acord de la Junta del Consell
Interuniversitari de Catalunya de 26 de setembre
de 2003, sobre l’organització de l’esmentada
prova.

L’apartat 8 de l’esmentada Resolució preveu
la creació de la Comissió Tècnica de la PUC, in-
tegrada per especialistes en docència de la llen-
gua anglesa com a llengua instrumental de les
universitats de Catalunya.

Per tot l’exposat, a proposta de la Junta del
Consell Interuniversitari de Catalunya, reuni-
da en sessió ordinària el 26 de setembre de 2003
i en virtut de les atribucions que em confereix
l’article 122.3 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer,
d’universitats de Catalunya,

RESOLC:

Article 1
Crear la Comissió Tècnica de la PUC anglès,
amb caràcter permanent, amb les funcions se-
güents:

a) Vetllar per garantir la qualitat tècnica, lin-
güística i pedagògica dels processos d’elaboració
de les proves, d’avaluació i certificació.

b) Proposar a la Comissió del Programa de
formació en terceres llengües les mesures que
es considerin adequades per tal de millorar els
processos d’elaboració, avaluació i certificació
de la prova.

Article 2
La composició de la Comissió Tècnica de la PUC
anglès és la següent:

President/a: la persona qui designi el president
del Consell Interuniversitari de Catalunya.

Vocals: un/a especialista en docència de llen-
gua anglesa com a llengua instrumental proposat
per cadascuna de les universitats del sistema uni-
versitari de Catalunya.

Secretari/ària: un/a funcionari/ària del Consell
Interuniversitari de Catalunya.

Barcelona, 19 de desembre de 2003

ANDREU MAS-COLELL

President del Consell Interuniversitari
de Catalunya

(03.352.094)

RESOLUCIÓ
UNI/4031/2003, de 9 de desembre, per la qual
s’aprova el model normalitzat de document per
sol·licitar la inscripció al Registre d’instal·ladors
de telecomunicacions de Catalunya.

La Generalitat de Catalunya, en l’exercici de
les competències transferides pel Reial decret
2625/1982, de 24 de setembre, mitjançant el De-
cret 166/1995, de 18 d’abril, va crear el Registre
d’instal·ladors d’antenes col·lectives i de siste-
mes de televisió en circuit tancat, aleshores ini-
ciativa inèdita i única a l’Estat.

Posteriorment, el Decret 360/1999, de 27 de
desembre, va aprovar el Reglament del Registre
d’instal·ladors de telecomunicacions de Ca-
talunya, el qual derogava el Decret 166/1995, per
tal d’adaptar la normativa a les innovacions tec-
nològiques i d’incloure nous aspectes necessa-
ris, d’acord amb l’experiència anterior.

El funcionament del Registre esmentat gene-
ra una gran quantitat de documents que afec-
ten tant les empreses interessades a l’hora d’ins-
criure-s’hi i com també l’òrgan encarregat de la
seva tramitació. Per això i per tal d’agilitar la
gestió d’aquests documents en la tramitació dels
expedients corresponents d’inscripció en el
Registre pel que fa a l’article 3.4 i 9.6 del Decret
360/1999, de 27 de desembre, i també d’acord
amb les previsions de l’article 3.1 del Decret 122/
2002, de 16 d’abril, resulta convenient aprovar
el model de certificat per acreditar la contrac-
tació d’una assegurança de responsabilitat civil,
segons la normativa aplicable.

Per tot això,

RESOLC:

Aprovar el model normalitzat del certificat
per acreditar la contractació d’una asseguran-
ça de responsabilitat civil als efectes de sol·licitar
la inscripció al Registre d’instal·ladors de tele-
comunicació de Catalunya, que consta a l’annex
de la present Resolució.

Barcelona, 9 de desembre de 2003

JORDI ALVINYÀ I ROVIRA

Secretari de Telecomunicacions
i Societat de la Informació

ANNEX

Model de certificat per acreditar la contrac-
tació d’una assegurança de responsabilitat civil.

(Nom i cognoms del representant legal), en
representació de (nom de l’entitat asseguradora)
amb domicili a (adreça i municipi),

Certifico
Que (nom de l’empresa instal·ladora), amb

NIF (NIF), té contractada pòlissa de responsa-
bilitat civil núm. (núm.) amb aquesta entitat
asseguradora, amb data d’efecte (data) i data de
vigència (data).

Que l’esmentada pòlissa respon de l’activitat
professional de l’instal·lador de telecomunica-
cions, fins i tot pel que fa a les interferències al
domini públic radioelèctric i als danys que pu-

guin afectar les xarxes públiques de telecomu-
nicacions.

Que la quantia de cobertura per sinistre és fins
a (import) euros com a mínim.

I, perquè consti, signo aquest certificat.

(Localitat), (data)
(signatura i segell de l’entitat asseguradora)

(03.346.074)

*


