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DEPARTAMENTO
DE INNOVACIÓN,
UNIVERSIDADES Y EMPRESA

RESOLUCIÓN
KWG145;714229."fg"38"fg"lwnkq."rqt"nc"swg"ug"
tgpwgxc"gn"pqodtcokgpvq"fgn"rtgukfgpvg"fg"nc"
Eqokuk„p"fg"Gxcnwcek„p"fg"nc"Kpxguvkicek„p"fg"
nc"Cigpekc"rctc"nc"Ecnkfcf"fgn"Ukuvgoc"Wpkxgt-
ukvctkq"fg"Ecvcnw‚c0

La Agencia para la Calidad del Sistema Uni-
versitario de Cataluña tiene como objetivo la 
gxcnwcek„p."nc"cetgfkvcek„p"{"nc"egtvkÝecek„p"fg"nc"
calidad en el ámbito de las universidades y de los 
centros de enseñanza superior de Cataluña.

Fg"eqphqtokfcf"eqp"nq"swg"fkurqpg"gn"ctv‡-
ewnq"368040c+"fg"nc"Ng{"314225."fg"3;"fg"hgdtgtq."
de universidades de Cataluña, el presidente o 
presidenta de la Comisión de Evaluación de la 
Investigación de la Agencia para la Calidad del 
Sistema Universitario de Cataluña es nombrado 
por la persona titular del departamento compe-
tente en materia de universidades entre personas 
eqp"ofitkvqu"ekgpv‡Ýequ"rtqokpgpvgu0

Rqt"nc"Tguqnwek„p"WPK166214225."fg"43"fg"
hgdtgtq."ug"pqodt„"cn"ug‚qt"Lqcp"Tqffiu"k"Vgkzkfqt"
presidente de la Comisión de Evaluación de la 
Investigación de la Agencia para la Calidad del 
Sistema Universitario de Cataluña;

Dado que el artículo 142.4 de la Ley 1/2003 
rtgxfi"nc"rqukdknkfcf"fg"tgpqxcek„p"fgn"pqodtc-
miento del presidente de la Comisión de Evalua-
ción de la Investigación y que el artículo 17.2 de 
los Estatutos de la Agencia para la Calidad del 
Sistema Universitario de Cataluña, aprobados 
por el Decreto 93/2003, de 1 de abril, delimita la 
posibilidad de renovación a una sola vez,

RESUELVO:

Artículo 1
Renovar el nombramiento del señor Joan Ro-

ffiu"k"Vgkzkfqt"eqoq"rtgukfgpvg"fg"nc"Eqokuk„p"
de Evaluación de la Investigación de la Agencia 
para la Calidad del Sistema Universitario de 
Cataluña.

Artículo 2
Nc"rtgugpvg"Tguqnwek„p"vkgpg"ghgevqu"fgufg"

gn"f‡c"43"fg"hgdtgtq"fg"42290

Barcelona, 16 de julio de 2007

JOSEP HUGUET I BIOSCA

Consejero de Innovación, Universidades
y Empresa

(07.194.111)

*

UNIVERSIDADES
CATALANAS

WPKXGTUKFCF"CWVïPQOC
FG"DCTEGNQPC

RESOLUCIÓN
fg"42"fg"lwnkq"fg"4229."rqt"nc"swg"ug"eqpxqec"
wpc"rnc¦c"rctc"ceegfgt"c"nc"guecnc"fg"iguvk„p"
*Uwditwrq"C4+."rqt"gn"ukuvgoc"fg"eqpewtuq0

Per tal de complir el que disposen els Esta-
tuts d’aquesta universitat, aprovats pel Decret 
de la Generalitat de Catalunya 237/2003, de 8 
d’octubre, i atesa la necessitat que les places 
xkpewncfgu"ukpiwnctogpv"c"fkhgtgpvu"§odkvu"fg"
Gerència tinguin l’especialització i adequació 
que requereix la gestió universitària.

Cswguv"tgevqtcv."hgpv"¿u"fg"ngu"hcewnvcvu"swg"nk"
eqphgtgkz"nÓctvkeng"42"fg"nc"Nngk"Qti§pkec"814223"
de 21 desembre, d’Universitats, en relació amb 
l’article 2, apartat e, i el Decret Legislatiu 1/1997, 
fg"53"fÓqevwdtg."rgn"swcn"uÓcrtqxc"nc"tghquc"gp"wp"
Text únic dels preceptes de determinats textos 
ngicnu"xkigpvu"c"Ecvcnwp{c"gp"ocvfltkc"fg"hwpek„"
pública, l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (Llei 
7/2007, de 12 d’abril) i els articles 75 i 160 dels 
Estatuts de la Universitat,

RESOL

Rtkogt0/"Eqpxqect"wp"rtqefiu"ugngevkw"rgt"
rtqxgkt"wpc"rnc›c"fg"rgtuqpcn"hwpekqpctk"fg"
l’escala de gestió (Subgrup A2, de l’article 76 
de la Llei 7/2007) de la Universitat Autònoma 
de Barcelona.

Ugiqp0/"Cswguv"rtqefiu"ugngevkw"gu"tgcnkv¦ct§"
cod"uwdlgeek„"c"ngu"dcugu"swg"Ýiwtgp"gp"nÓcppgz"
I d’aquesta convocatòria i que estan exposades 
en els taulers d’anuncis del Rectorat així com a 
nc"r§ikpc"ygd"fg"nc"WCD0

Tercer.- El termini de presentació de sol·licituds 
fiu"fg"xkpv"fkgu"pcvwtcnu"c"rctvkt"fg"nÓgpfgo§"fg"nc"
publicació d’aquesta resolució en el Fkctk"QÝekcn"
fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c (DOGC).

El còmput del termini establert en aques-
ta convocatòria es realitzarà excloent el mes 
d’agost.

Contra aquesta resolució que esgota la via ad-
ministrativa, les persones interessades poden in-
terposar recurs contenciós administratiu davant 
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
ugi¯gpv"cn"fg"nc"rwdnkecek„."vcn"k"eqo"fkurqugp"
els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, sense perjudici de la possibilitat 
d’interposar potestativament recurs de reposi-
ció davant el rector d’aquesta universitat en el 
termini d’un mes, d’acord amb l’article 117 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Rtqegfkogpv"Cfokpkuvtcvkw"Eqo¿."oqfkÝecfc"
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Contra les actuacions del tribunal les persones 
interessades poden interposar recurs d’alçada 
fcxcpv"nÓGzeo0"K"Ocihe0"Tgevqt"fg"nc"WCD."gp"
el termini d’un mes, a comptar des del dia se-
i¯gpv"c"nc"ugxc"rwdnkecek„."fg"eqphqtokvcv"cod"
el que preveu l’article 115 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 

Administracions Públiques i del Procediment 
Cfokpkuvtcvkw"Eqo¿."oqfkÝecfc"rgt"nc"Nngk"
4/1999, de 13 de gener.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 20 de juliol 
de 2007

LLUÍS FERRER CAUBET

Rector

ANNEX I

Bases de la convocatòria

1. Pqtogu"igpgtcnu
1.1 Es convoquen proves selectives per ac-

cedir a una plaça de l’escala de gestió (Subgrup 
A2, de l’article 76 de la Llei 7/2007) de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, pel sistema 
de concurs.

1.2 La realització d’aquestes proves s’ajustarà 
al que estableix la Llei Orgànica 6/2001, de 21 
de desembre, d’universitats, el Decret Legislatiu 
313;;9."fg"53"fÓqevwdtg."rgn"swcn"uÓcrtqxc"nc"tghq-
sa en un text únic dels preceptes de determinats 
textos legals vigents a Catalunya en matèria de 
hwpek„"r¿dnkec."gn"Fgetgv"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"
Catalunya 237/2003, de 8 d’octubre, pel qual 
s’aproven els Estatuts d’aquesta universitat; 
l’acord del Consell Social d’aquesta universitat, 
de 14 de novembre de 1991, sobre selecció del 
rgtuqpcn"fÓcfokpkuvtcek„"k"ugtxgku"hwpekqpctk"fg"
la Universitat Autònoma de Barcelona, la Llei 
313;;:."fg"9"fg"igpgt."fg"rqn‡vkec"nkpi¯‡uvkec"k"nc"
resta de legislació aplicable a la matèria i a les 
normes contingudes en aquesta resolució.
305" Cswguvc"rnc›c"vfi"nc"fguvkpcek„"gp"nc"

Gestió Acadèmica de Sabadell, Administració 
de Centre de l’Escola Universitària d’Estudis 
Gortguctkcnu"fg"Ucdcfgnn"k"fÓKphqto§vkec"fg"nc"
Universitat Autònoma de Barcelona.

1.4 L’objectiu de la plaça consisteix en orga-
pkv¦ct."eqqtfkpct."hgt"gn"ugiwkogpv"k"eqpvtqn"fg"nc"
gestió acadèmica i administrativa dins l’àmbit de 
les gestions acadèmiques de centre en coordina-
ció amb els serveis acadèmics centrals
307" Hwpekqpu"gurge‡Ýswgu<
/"RncpkÝect"k"qticpkv¦ct"gnu"rtqeguuqu"cec-

dèmics del seu àmbit de segons criteris esta-
blerts

- Assessorar i col·laborar amb els òrgans de 
iqxgtp"fg"nc"hcewnvcv<"gswkr"fgicpcn."gve0"k"fqpct/
los suport tècnic

- Donar suport tècnic i executar les iniciatives 
i propostes que es determinin a la comissió de 
docència del centre respecte al seu àmbit de 
treball
/"Eqqtfkpct"nc"fkhwuk„"fg"nc"kphqtocek„"cec-

dèmica del seu àmbit
- Coordinar-se amb les àrees i serveis centrals 

relacionats amb el seu àmbit
- Encarregar-se de la coordinació tècnica 

amb els serveis i el suport departamental del 
seu àmbit
/"Ictcpvkt"nc"eqttgevc"kphqtocek„"cecfflok-

ca donada pel personal vinculat al seu lloc de 
destinació

- Garantir i coordinar la correcta tramitació 
dels processos acadèmics i de suport a la do-
cència del centre
/"Ictcpvkt"gn"dqp"¿u"fg"ngu"crnkecekqpu"kphqt-

màtiques del seu àmbit
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