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Rwdnkekvcv"k"tgncekqpu"r¿dnkswgu" Hcewnvcv"fg"Nngvtgu" Vcttciqpc" :2
Química Facultat de Química Tarragona 110

Estudis de 2n cicle de cicle llarg-centres integrats
Enginyeria en informàtica Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Tarragona 60

Periodisme Facultat de Lletres Tarragona 40

Estudis de només 2n cicle-  integrats
Antropologia social i cultural Facultat de Lletres Tarragona 50

Bioquímica Facultat de Química Tarragona 30

Ciències del treball Facultat de Ciències Jurídiques Tarragona 60

Enginyeria en automàtica i electrònica industrial Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Tarragona 60

Enologia Facultat d’Enologia Tarragona 40

Psicopedagogia Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia Tarragona 40

(07.177.070)

CIêPEKC"RGT"C"NC"SWCNKVCV
FGN"UKUVGOC"WPKXGTUKVCTK
FG"ECVCNWP[C

RESOLUCIÓ
IUE/2218/2007, de 13 de juliol, per la qual es 
dóna publicitat a l’Acord de la Comissió de 
Professorat Lector i Professorat Col·laborador 
pel qual no s’admeten a tràmit les sol·licituds per 
a l’emissió de l’informe previ a la selecció per a 
la contractació de professorat col·laborador per 
part de les universitats públiques catalanes.

Atès que en data 12 de juliol de 2007 la 
Comissió de Professorat Lector i Professorat 
Col·laborador de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya va aprovar 
la no-admissió a tràmit de les sol·licituds per a 
l’emissió de l’informe previ a la selecció per a la 
contractació de professorat col·laborador per part 
fg"ngu"wpkxgtukvcvu"r¿dnkswgu"ecvcncpgu.

RESOLC:

Que es publiqui íntegrament al DOGC 
l’Acord de 12 de juliol de 2007 de la Comissió de 
Professorat Lector i Professorat Col·laborador, 
pel qual s’aprova la no-admissió a tràmit de les 
sol·licituds per a l’emissió de l’informe previ a 
la selecció per a la contractació de professorat 
eqnáncdqtcfqt"rgt"rctv"fg"ngu"wpkxgtukvcvu"r¿-
bliques catalanes.

Barcelona, 13 de juliol de 2007

ANTONI SERRA I RAMONEDA

President

ACORD

número 8 de la Comissió de Professorat Lector 
i Professorat Col·laborador, de 12 de juliol de 
2007, pel qual s’aprova la no-admissió a tràmit 
de les sol·licituds per a l’emissió de l’infor-

me previ a la selecció per a la contractació 
de professorat col·laborador per part de les 
universitats públiques catalanes

La Comissió de Professorat Lector i Professo-
rat Col·laborador va aprovar, el dia 13 de desem-
bre de 2006, el procediment per a l’emissió dels 
informes previs a la selecció per a la contractació 
de professorat lector i professorat col·laborador 
fg"ngu"wpkxgtukvcvu"r¿dnkswgu"rgt"c"nÓcp{"4229."
que fou publicat per la Resolució IUE/4227/2006, 
fg"42"fg"fgugodtg."gp"gn"FQIE"p¿o0"69::."fg"
28.12.2006.

Atès que la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, 
rgt"nc"swcn"gu"oqfkÝec"nc"Nngk"qti§pkec"814223."
de 21 de desembre, d’universitats, deixa sense 
eqpvkpiwv"nÓctvkeng"73."swg"tgiwncxc"nc"Ýiwtc"fg"
professorat col·laborador i atès que el Govern 
encara no ha dictat la normativa que regularà 
la contractació excepcional de professorat col-
laborador per part de les universitats, tal com 
preveu la disposició transitòria segona de la Llei 
orgànica 4/2007, de 12 d’abril, la Comissió de 
Professorat Lector i Professorat Col·laborador 
considera adequat no admetre a tràmit les sol-
licituds per a l’emissió de l’informe previ a la 
selecció per a la contractació del professorat 
eqnáncdqtcfqt"Ýpu"swg"pq"gu"fgurngiwk"cswguvc"
regulació.

Atès que, tal com estableix l’article 148.1 de 
la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de 
Catalunya, les comissions avaluadores de l’Agèn-
cia per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya actuen amb independència, i que 
correspon a la Comissió de Professorat Lector i 
Professorat Col·laborador l’aprovació del proce-
diment per a les avaluacions i els informes que li 
correspongui emetre, tal com s’estableix l’article 
17 dels Estatuts d’AQU Catalunya, aprovats pel 
Decret 93/2003, d’1 d’abril;

És per això que la Comissió de Professorat 
Lector i Professorat Col·laborador de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya acorda:

Ï3" Pq"cfogvtg"c"vt§okv"ngu"uqnánkekvwfu"rgt"c"
l’emissió de l’informe previ a la selecció per a la 
eqpvtcevcek„"fg"rtqhguuqtcv"eqnáncdqtcfqt"Ýpu"swg"
no es desenvolupi la regulació sobre la contrac-
tació excepcional d’aquest professorat.

—2 El president de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya donarà 
publicitat d’aquest Acord al DOGC i en garan-
tirà la difusió com a mínim en català, castellà 
i anglès mitjançant la seva publicació al web 
d’AQU Catalunya.

(07.193.167)
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