NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ
D’APEL·LACIONS
D’acord amb l’article 16.1 de la Llei 15/2015, de 21 de juliol de 2015, de l’Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Comissió d’Apel·lacions és la comissió
encarregada de resoldre els recursos d’alçada interposats contra els acords de la Comissió
d’Avaluació de la Recerca i de les altres comissions d’avaluació, certificació i acreditació a què
fa referència l’article 11 de la Llei, les seves resolucions exhaureixen la via administrativa. Així
mateix, també li correspon l’emissió d’informes de revisió d’altres actes emesos per les
comissions quan així s’estableixi en els processos d’avaluació, certificació.

D’acord amb l’article 16.2 de la Llei d’AQU Catalunya, la Comissió d’Apel·lacions és constituïda
pels membres següents:
1. Un membre del Consell de Govern, elegit entre les tres personalitats acadèmiques de
reconegut prestigi internacional, elegides pel Consell Interuniversitari de Catalunya, que
exerceix la presidència de la Comissió d’Apel·lacions.
2. Dos o més persones, a determinar pel Consell de Govern, amb prestigi acadèmic,
científic o professional i amb competència tècnica, que no pertanyin a cap altra
comissió de l’Agència.

D’acord amb l’article 16.3 de la Llei d’AQU Catalunya, el Consell de Govern nomena a proposta
del president d’AQU Catalunya els membres de la Comissió d’Apel·lacions següents:
1. La doctora Maria Pau Ginebra Molins, catedràtica del Departament de Ciència dels
Materials i Enginyeria Metal·lúrgica de la UPC, com a membre del Consell de Govern
que es nomena presidenta de la Comissió d’Apel·lacions.
2. El doctor Tomàs Font i Llovet, catedràtic de Dret Administratiu a la Universitat de
Barcelona, com a membre de la Comissió d’Apel·lacions, d’acord amb el seu prestigi
acadèmic, científic i professional.
3. El doctor Joan Gómez Pallarès, catedràtic de Filologia Llatina del Departament de
Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana de la UAB, com a membre de la Comissió
d’Apel·lacions, d’acord amb el seu prestigi acadèmic, científic i professional.

Barcelona, 30 de novembre de 2015
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Tomàs Font i Llovet
És doctor en Dret per la Universitat de Bolonya (1981) i catedràtic de Dret Administratiu de la
Universitat de Barcelona.
Ha centrat la seva activitat de recerca i les seves publicacions en els àmbits de l’organització
administrativa, justícia administrativa, contractació del sector públic, funció consultiva, béns
públics, entre altres i, en particular, dret autonòmic, dret local i organització territorial.
És autor, entre altres obres, dels llibres: La ejecución de las sentencias contenciosasadministrativas; Dret local: obres i serveis públics; i Gobierno local y Estado Autonómico.
Ha intervingut en la direcció i elaboració, entre d’altres, del Manual de Dret Públic de
Catalunya, El sistema jurídico de las Comunidades Anutónomas y Informe Comunidades
Autónomas.
Des de 1995 dirigeix el Anuario de Gobierno Local, que publiquen el Instituto de Derecho
Público de Barcelona i la Fundación Democracia y Gobierno Local.
Va ser membre de la Comissió d’Experts per a la Reforma del Model d’Organització Territorial
de Catalunya (2000) i de la Comissió d’Experts independents del Consell d’Europa per a
l’aplicació de la Carta Europea de l’Autonomia Local (fins el 2013).
Des de l’any 1989 és membre de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de
Catalunya de la qual n’ha estat president des de l’any 2005 fins l’any 2014.
Compta amb cinc sexennis de recerca, ha estat Director del Departament de Dret administratiu
i dret processal de la UB, és coordinador del Grup consolidat de recerca ” Dret administratiu”,
avaluador dels organismes nacionals d’avaluació de recerca i de la Comissione Abilitazione
Scientifica Nazionale d’Italia . Vocal de la Junta directiva de l’Associació espanyola de
Professors de Dret administratiu.
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Joan Gómez Pallarès
És catedràtic de Filologia Llatina a la Universitat Autònoma de Barcelona.
La seva activitat docent es basa en la literatura llatina; en la traducció i comentari de la poesia
llatina i en l’epigrafia llatina.
La seva trajectòria de recerca compta amb quatre sexennis de recerca. Ha ampliat estudis i fet
recerca en les universitats de Heidelberg i München (Alemania); en la de Gent (Bélgica); en la
Kommission für alte Geschichte und Epigraphik del Deutsches Archaeologisches Institut, a
München; a Roma (Biblioteca Apostolica Vaticana e Instituto para la Historia del Libro) i al
Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali de Ravello (Salerno, Italia). Ha presentat
comunicacions i ponències i ha presidit sessions en més de cinquanta congressos nacionals i
internacionals del seu àmbit. Ha publicat més de 150 llibres i articles en els seus àmbits
d’especialització.
Ha estat premiat amb el Quart Premi de la “Fundació Enciclopèdia Catalana” 1994 a un
projecte de recerca en el camp de les Humanitats i ha rebut la distinció del a Generalitat de
Catalunya per a la Promoció de la Recerca Universitària en la seva primera edició de l’any
2000.
Ha ocupat diferents càrrecs de gestió acadèmica dins de la seva universitat (coordinador de
titulació, vicedegà i degà i vicerector). També ha col·laborat en activitats d’avaluació a AQU
Catalunya, a l’ANECA, a la CICYT (Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología), la
CNEAI (Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora) i el MEC (Ministerio de
Educación y Ciencia). Ha estat vicepresident del Consorci Català de Biblioteques Universitàries
(CBUC), membre de la Comissió d’Apel.lacions d’ANECA i del Plenari de la CNEAI.
Actualment és Director de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC), secretari de
l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER) i membre del Patronat de la Fundació de la
Institució CERCA-Centres de Recerca de Catalunya.
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