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DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓ
I ACCIÓ RURAL
ANNEX
OqfkÝecek„"fgnu"ctvkengu"840304"k"86"fgnu"Guvcvwvu"
fgn"Eqnángik"fg"Rtqewtcfqtu"fg"Nngkfc
Ctvkeng"84
304" Nc"swqvc"fÓgpvtcfc"swg"c"nc"ugxc"kpeqtrqtcek„"jcp"fg"ucvkuhgt"gnu"eqnángikcvu"k"swg"gu"
Ýzc"gp"nc"swcpvkvcv"fg"80222"gwtqu0
Ctvkeng"86
Rgt"c"nc"kpeqtrqtcek„"cn"Eqnángik"ugt "pgeguuctk"
eqornkt"gnu"tgswkukvu"ugi¯gpvu<
30" Rquugkt"nc"vkvwncek„"cecfﬂokec"fg"nnkegpekcv"
en dret.
40" Eqornkt"gnu"tgswkukvu"gzkikvu"rgt"nÓGuvcvwv"
Igpgtcn"fg"nc"Rtqhguuk„0
50" Pq"vtqdct/ug"gp"ecr"fg"ngu"kpeqorcvkdknkvcvu"
cuugp{cncfgu"gp"cswgnn0
60" Hqtocnkv¦ct"nc"uqnánkekvwf"fÓcnvc"gp"nc"Owvwcnkvcv"fgnu"Rtqewtcfqtu"fgnu"Vtkdwpcnu"fÓGurcp{c."
Owvwcnkvcv"c"rtkoc"Ýzc"q"cnvgtpcvkxcogpv"gp"gn"
Tﬂiko"Gurgekcn"fg"Vtgdcnncfqtu"Cwv”pqou."gp"
gnu"vgtogu"guvcdngtvu"gp"nc"fkurqukek„"cffkekqpcn"
swkp¦gpc"fg"nc"Nngk"5213;;7."fg":"fg"pqxgodtg."
fÓqtfgpcek„"k"uwrgtxkuk„"fg"ngu"cuugiwtcpegu"
rtkxcfgu."q"swcnugxqn"ngikuncek„"eqpeqtfcpv0
70" Cdqpct"nc"swqvc"fÓgpvtcfc"cuugp{cncfc"
gp"nÓctvkeng"840
80" Uqnánkekvct/jq"rgt"guetkv"fktkikv"cn"fgi 0
*2903560384+

*

19055

DEPARTAMENT
DE MEDI AMBIENT
I HABITATGE

RESOLUCIÓ
AAR/1640/2007, de 21 de maig, per la qual
uÓcrtqxc"gn"Rnc"fÓqdtgu"k"oknnqtgu"vgttkvqtkcnu"fg"
nc"eqpegpvtcek„"rctegnán tkc"fg"nc"¦qpc"tgicdng"
fgn"vgtog"owpkekrcn"fÓQnkqnc"*¦qpc"pqtf+0
FÓceqtf"cod"gn"Fgetgv"47314223."fg"34"fg"
ugvgodtg"*FQIE"p¿o0"56:3."fg"490;04223+."
rgn"swcn"gu"fgenctc"fÓwvknkvcv"r¿dnkec"k"fÓwtigpv"
gzgewek„"nc"eqpegpvtcek„"rctegnán tkc"fg"nc"¦qpc"
tgicdng"fgn"vgtog"owpkekrcn"fÓQnkqnc"*¦qpc"pqtf+"
k"cod"gnu"ctvkengu"7;."82."83."84."89."324."393"k"
eqpeqtfcpvu"fgn"Fgetgv"33:13;95."fg"34"fg"igpgt."rgn"swcn"uÓcrtqxc"gn"vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"fg"
tghqtoc"k"fgugpxqnwrcogpv"citctk.
RESOLC:
Ctvkeng"3
UÓcrtqxc"gn"Rnc"fÓqdtgu"k"oknnqtgu"vgttkvqtkcnu"
fg"nc"eqpegpvtcek„"rctegnán tkc"fg"nc"¦qpc"tgicdng"
fgn"vgtog"owpkekrcn"fÓQnkqnc"*¦qpc"pqtf+."swg"
eqortﬂp"ngu"qdtgu"swg"uÓcuugp{cngp"c"nÓcppgz"
fÓcswguvc"Tguqnwek„0
Ctvkeng"4
Ngu"qdtgu"fgn"Rnc"fÓqdtgu"k"oknnqtgu"vgttkvqtkcnu"fg"nc"¦qpc"fg"eqpegpvtcek„"rctegnán tkc"swg"
Ýiwtgp"c"nÓcppgz"fÓcswguvc"Tguqnwek„"u„p"swcnkÝecfgu"fÓkpvgtﬂu"igpgtcn."k"ugtcp"tgcnkv¦cfgu"
rgn"Fgrctvcogpv"fÓCitkewnvwtc."Cnkogpvcek„"k"
Ceek„"Twtcn"cod"e ttge"cnu"ugwu"rtguuwrquvqu"q"
fg"ocpgtc"eqqtfkpcfc"q"gp"eqpxgpk"cod"cnvtgu"
qticpkuogu"fg"nÓCfokpkuvtcek„0
Rgn"swg"hc"c"nc"fkurqpkdknkvcv"fgnu"vgttgp{u"rgt"
c"nc"tgcnkv¦cek„"fg"ngu"qdtgu."uÓcrnkect "gn"swg"
fkurqugp"gnu"ctvkengu"7;."82"k"324"fg"nc"Nngk"fg"
tghqtoc"k"fgugpxqnwrcogpv"citctk0
Ctvkeng"5
Cswguvc"Tguqnwek„"gu"rwdnkect "cn"vcwngt"
fÓcpwpeku"fg"nÓClwpvcogpv"fÓQnkqnc0
Dctegnqpc."43"fg"ocki"fg"4229
JOAQUIM LLENA I CORTINA
Eqpugnngt"fÓCitkewnvwtc."Cnkogpvcek„"
k"Ceek„"Twtcn

RESOLUCIÓ
OCJ1385614229."fg"38"fg"ocki."fg"fgngicek„"fg"
eqorgvﬂpekgu"fg"nc"rgtuqpc"vkvwnct"fg"nc"Fktgeek„"
Igpgtcn"fgn"Ogfk"Pcvwtcn"fgn"Fgrctvcogpv"fg"
Ogfk"Codkgpv"k"Jcdkvcvig"gp"gn1nc"fktgevqt1c"
igtgpv"fgn"Egpvtg"fg"nc"Rtqrkgvcv"Hqtguvcn0
NÓctvkeng"3904"fgn"Fgetgv"8613;;7."fg"9"fg"oct›."
rgn"swcn"uÓguvcdngkzgp"oguwtgu"fg"rtgxgpek„"
fÓkpegpfku"hqtguvcnu."eqphgtgkz"c"nc"rgtuqpc"vkvwnct"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fgn"Ogfk"Pcvwtcn"nc"
eqorgvﬂpekc"rgt"cvqtict"cwvqtkv¦cekqpu"gzrtguugu"
k"gzegrekqpcnu"rgt"c"vtgdcnnu"swg"igpgtkp"tguvgu"
xgigvcnu"gp"ngu"¦qpgu"k"gnu"rgt qfgu"fÓcnv"tkue"
fÓkpegpfk0
Rgt"vcn"fÓciknkvct"k"fqpct"oﬁu"eqjgtﬂpekc"c"
nc"vtcokvcek„"fg"ngu"uqnánkekvwfu"fÓcwvqtkv¦cek„"
swg"rtgugpvkp"gnu"vkvwnctu"fg"Ýpswgu"hqtguvcnu"
rtkxcfgu"swg"fkurqukp"fÓwp"kpuvtwogpv"fÓqtfgpcek„"hqtguvcn"crtqxcv."k"fg"eqphqtokvcv"cod"
gn"rtkpekrk"fÓgÝe ekc"cfokpkuvtcvkxc"swg"jc"fg"
tgikt"nÓcevwcek„"fg"nÓCfokpkuvtcek„."ecn"fgngict"
gp"gn1nc"fktgevqt1c"igtgpv"fgn"Egpvtg"fg"nc"Rtqrkgvcv"Hqtguvcn"nc"eqorgvﬂpekc"rgt"tguqnftg"ngu"
uqnánkekvwfu"cdcpu"guogpvcfgu0
Fg"eqphqtokvcv"cod"gn"swg"rtgxgwgp"nÓctvkeng"5:"fg"nc"Nngk"3513;:;."fg"36"fg"fgugodtg."
fÓqticpkv¦cek„."rtqegfkogpv"k"tﬂiko"lwt fke"fg"
nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c."k"
nÓctvkeng"35"fg"nc"Nngk"5213;;4."fg"48"fg"pqxgodtg."
fg"tﬂiko"lwt fke"fg"ngu"cfokpkuvtcekqpu"r¿dnkswgu"
k"fgn"rtqegfkogpv"cfokpkuvtcvkw"eqo¿."k"cod"
nc"Tguqnwek„"fgn"eqpugnngt"fg"Ogfk"Codkgpv"k"
Jcdkvcvig"fg"36"fg"ocki"fg"4229."rgt"nc"swcn"
uÓcwvqtkv¦c"cswguvc"fgngicek„.
RESOLC:
Fgngict"gp"gn1nc"fktgevqt1c"igtgpv"fgn"Egpvtg"fg"
nc"Rtqrkgvcv"Hqtguvcn"nc"eqorgvﬂpekc"rgt"tguqnftg"
ngu"uqnánkekvwfu"fÓcwvqtkv¦cek„"rgt"c"vtgdcnnu"swg"
igpgtkp"tguvgu"xgigvcnu"tgiwncfgu"rgt"nÓctvkeng"
3904"fgn"Fgetgv"8613;;7."fg"9"fg"oct›."rgn"swcn"
uÓguvcdngkzgp"oguwtgu"fg"rtgxgpek„"fÓkpegpfku"
hqtguvcnu."swg"ukiwkp"rtgugpvcfgu"rgt"vkvwnctu"
fg"Ýpswgu"hqtguvcnu"rtkxcfgu"swg"fkurqukp"fÓwp"
kpuvtwogpv"fÓqtfgpcek„"hqtguvcn"crtqxcv0
Dctegnqpc."38"fg"ocki"fg"4229

ANNEX

JOAN PALLISÉ I CLOFENT
Fktgevqt"igpgtcn"fgn"Ogfk"Pcvwtcn

Qdtgu"fÓkpvgtﬂu"igpgtcn
Zctzc"fg"ecokpu"fg"nc"¦qpc"fg"eqpegpvtcek„"
rctegnán tkc0
Zctzc"fg"ftgpcvigu"rtkpekrcnu"c"nc"¦qpc"fg"
eqpegpvtcek„"rctegnán tkc0
RI/3::3:5" *290373022:+
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CÀRRECS I PERSONAL

DOGC 4897 – 5.6.2007

UNIVERSITATS
CATALANES
UNIVERSITAT AUTÒNOMA
DE BARCELONA
RESOLUCIÓ
de 28 de març de 2007, per la qual es convoca
concurs públic per l’accés a places de catedràtic
en règim de contracte laboral.
De conformitat amb el que disposen la Llei
Orgànica, 6/2001 de 21 de desembre, d’universitats (en endavant LOU), l’article 46 de la Llei
1/2003, d’universitats de Catalunya (en endavant
LUC), i l’article 140 i següents dels estatuts de
la Universitat Autònoma de Barcelona (en endavant EUAB), aprovats pel Decret 237/2003,
de 8 d’octubre, de la Generalitat de Catalunya,
i d’acord amb el que estableix el Reglament per
a la provisió de personal docent i investigador
dels cossos docents universitaris i per a la contractació del personal acadèmic permanent,
temporal i personal investigador en formació
a la categoria d’ajudant, aprovat per acord del
Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona de 30 de setembre de 2003 i
oqfkÝecv"rgnu"ceqtfu"fg"48"fÓqevwdtg"fg"4227."
19 de gener de 2006 i de 7 de març de 2007 (en
endavant RPPDI).
Aquest Rectorat ha resolt convocar a conewtu"rgt"eqdtkt"ngu"rncegu"swg"Ýiwtgp"c"nÓcppgz"
1 d’aquesta Resolució, d’acord amb les bases
següents:
Primera.– Aquest concurs es regirà pel que disposen la LOU, la LUC, els EUAB i el RPPDI .
Segona.– Per a ser admès en aquest concurs,
és necessari estar en possessió dels requisits
generals següents:
a) Nacionalitat: d’acord amb el que estableix l’article 45 de la LUC podran participar
en aquesta convocatòria les persones de qualsevol nacionalitat.
L’acreditació de la nacionalitat i altres requisits exigits en la convocatòria s’ha de fer
mitjançant els documents corresponents, cervkÝecvu"rgt"ngu"cwvqtkvcvu"eqorgvgpvu"fgn"rc u"
d’origen, traduïts a alguna de les dues llengües
qÝekcnu"c"Ecvcnwp{c0
b) Edat. Tenir complerts els divuit anys
d’edat.
c) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de l’administració
de l’Estat o de l’Administració autonòmica,
local o institucional, ni trobar-se inhabilitat per
a l’exercici de funcions públiques. Els aspirants
la nacionalitat dels quals no sigui espanyola han
d’acreditar, igualment, que no estan sotmesos
a cap sanció disciplinària o a cap condemna
penal que impedeixi, en el seu Estat, l’accés a
la funció pública.
f+" Pq"rcvkt"ecr"ocncnvkc"pk"ecr"fghgevg"h uke"
que impedeixin el desenvolupament de les funcions corresponents a professor d’universitat.
Tercera.– A més a més dels requisits generals,
els candidats han de complir els requisits espee Ýeu"swg"uÓcuugp{cngp"c"nÓctvkeng"69"fg"nc"NWE."
de conformitat amb el que s’hi regula:
c+" Guvct"gp"rquuguuk„"fgn"v vqn"fg"fqevqt0"Gp"
gn"ecu"fg"v vqnu"qdvkpiwvu"c"nÓguvtcpigt."jcwtcp"

d’estar degudament homologats o reconeguts.
b) Acreditar almenys tres anys d’activitat
docent i de recerca, o prioritàriament de recerca
postdoctoral
c) Acreditar dos anys d’activitat docent o
investigadora, predoctoral o postdoctoral, o de
transferència de tecnologia o de coneixements,
en situació de desvinculació acadèmica d’aquesta
Universitat. Aquest requisit no es d’aplicació a les
persones que es trobin en la situació prevista a la
disposició transitòria setena de la llei 1/2003 de
19 de febrer d’universitats de Catalunya.
d) Disposar d’una acreditació de recerca
avançada emesa per l’Agència per a la Qualitat
del Sistema Universitari de Catalunya ”AQU”
Els requisits enumerats a la base segona i
en aquesta base s’han de posseir en la data de
Ýpcnkv¦cek„"fgn"vgtokpk"fg"rtgugpvcek„"fg"uqn/
nkekvwfu."k"uÓjcp"fg"ocpvgpkt"Ýpu"cn"oqogpv"fg"
nc"hqtocnkv¦cek„"fgn"eqpvtcevg0
Quarta.– Els qui desitgin prendre part en els
concurs d’accés han de remetre la corresponent
sol·licitud al rector de la Universitat Autònoma
de Barcelona, mitjançant qualsevol dels procediments establerts en l’article 38.4 de la Llei
5213;;4."fg"48"fg"pqxgodtg."fg"tﬂiko"lwt fke"fg"
les administracions públiques i del procediment
cfokpkuvtcvkw"eqo¿."oqfkÝecfc"rctekcnogpv"
per la Llei 4/1999, de 13 de gener (en endavant
LRJ-PAC), en el termini de vint dies hàbils a
partir de l’endemà de la publicació d’aquesta
convocatòria al DOGC, mitjançant una instància degudament emplenada, segons el model
que s’adjunta a l’annex 2, juntament amb els
documents següents:
a) Fotocòpia del document nacional d’identitat o document equivalent.
d+" EgtvkÝecvu"q"fqewogpvcek„"cetgfkvcvkxc"
esmentats en la base tercera d’aquesta convocatòria.
El còmput dels terminis establerts en aquesvc"eqpxqecv”tkc"gu"tgcnkv¦ct "gzenqgpv"gn"ogu"
d’agost.
Els/les aspirants han d’abonar a la Universitat
Autònoma de Barcelona la quantitat de 49,30
Euros en concepte de taxes. L’ingrés o la transferència bancària s’ha de fer a “la Caixa”, amb el
v vqn"ÐWpkxgtukvcv"Cwv”pqoc"fg"Dctegnqpc."Eqpcursos de Professorat”, al compte 2100-0424-380200127733 obert en l’esmentada entitat. A la
uqnánkekvwf"uÓjk"jc"fÓcflwpvct"gn"lwuvkÝecpv"qtkikpcn"
acreditatiu de l’ingrés per l’esmentat concepte.
La manca d’abonament d’aquests drets durant
el termini de presentació d’instàncies no es pot
esmenar, la qual cosa determinarà l’exclusió
de l’aspirant.
Les persones que optin a més d’una plaça
han de presentar una sol·licitud independent per
cada una d’elles, llevat que es tracti de places
gn"rgtÝn."nc"ecvgiqtkc"k"nÓ tgc"fg"eqpgkzgogpv"fg"
les quals siguin idèntics i estiguin incloses en
un mateix concurs.
Ekpswgpc0Î"Wp"eqr"Ýpcnkv¦cv"gn"vgtokpk"fg"rtgsentació de sol·licituds, el rector dictarà una
resolució, en el termini màxim de vint dies
hàbils, en què declara aprovada la llista de persones admeses i excloses. Aquesta resolució,
juntament amb les llistes completes admeses i
excloses, que han d’indicar, respecte a aquests

darrers, la causa de l’exclusió, es publicarà al
tauler d’anuncis que el Rectorat té designat per
c"cswguvu"cuuworvgu"*gfkÝek"fgn"Tgevqtcv."WCD."
Bellaterra, Cerdanyola del Vallès) i a l’adreça
d’internet http://www.uab.es/ (en la secció de
convocatòries del personal docent investigador)
k"gu"pqvkÝect "ckz "ocvgkz"cnu"ecpfkfcvu"c"nÓcftg›c"
swg"Ýiwtk"gp"nc"uqnánkekvwf0"Eqpvtc"cswguvc"tguqlució, les persones interessades poden presentar
una reclamació davant el rector, en el termini
de deu dies, a comptar des de l’endemà de la
pqvkÝecek„."q"dﬁ"guogpct."gp"gn"ocvgkz"vgtokpk."
el motiu de l’exclusió. Si els defectes no s’esmenen, es considerarà que han desistit de la
seva petició. Contra la resolució que resolgui
aquestes reclamacions, es pot interposar un
recurs en els terminis que preveu l’article 107
de l’LRJ-PAC.
Sisena.– D’acord amb el que estableix l’article
140. dels EUAB, la composició de la Comissió és
nc"swg"Ýiwtc"c"nÓcppgz"5"fÓcswguvc"eqpxqecv”tkc0"
Pel que fa a la constitució, les substitucions i el
funcionament d’aquesta comissió, cal atenir-se
al que preveuen els articles 32 i 33 de l’RPPDI. El
president titular de la Comissió, convocarà, amb
wpc"cpvgncek„"o pkoc"fg"32"fkgu"j dknu."cnu"ogobres titulars i, en el seu cas, als suplents, per proegfkt"c"nÓcevg"fg"eqpuvkvwek„"fg"nc"eqokuuk„."Ýzcpv"
el lloc, la data i l’hora. Aquesta resolució haurà
de ser comunicada al Vicerectorat competent en
matèria de personal acadèmic, a efectes del que
fa referència la disposició addicional segona del
RPPDI. En aquest acte, la Comissió ha d’elaborar
wpc"tgncek„"rtkqtkv¦cfc"k"dctgocfc"fgnu"etkvgtku"
establerts en la base setena d’aquesta convocatòria
rgt"c"nÓcflwfkecek„"fg"nc"rnc›c0"Ckz "ocvgkz."jc"fg"
fgvgtokpct"nc"rwpvwcek„"o pkoc"pgeguu tkc"swg"
els candidats han d’obtenir per superar les dues
rctvu"fg"nc"rtqxc."ckz "eqo"nc"rwpvwcek„"o pkoc"
necessària per superar globalment la prova.
Setena.– El president de la comissió dictarà
resolució convocant a tots els candidats admesos
rgt"c"tgcnkv¦ct"nÓcevg"fg"rtgugpvcek„."Ýzcpv"nnqe."
data i l’hora de la seva celebració. L’esmentada
tguqnwek„"jcwt "fg"ugt"pqvkÝecfc"cnu"ugwu"fguvkpcvctku"cod"wpc"cpvgncek„"o pkoc"fg"32"fkgu"
hàbils respecte a la data de l’acte de presentació.
A l’acte de presentació, que serà públic, els candidats lliuraran al president de la comissió, per
quadruplicat, la documentació següent:
c+" Ewtt ewnwo"fÓceqtf"cod"gn"oqfgn"swg"
Ýiwtc"eqo"c"cppgz"6"gp"cswguvc"tguqnwek„0
d+" Ogo”tkc"lwuvkÝecvkxc."fÓwp"o zko"fg"fgw"
r ikpgu."fg"nÓcfgswcek„"fgn"ecpfkfcv"cn"rgtÝn"
de la plaça.
A l’acte de presentació es determinarà, mitjançant un sorteig, l’ordre d’actuació dels canfkfcvu"k"gu"Ýzctcp"gn"nnqe."nc"fcvc"k"nÓjqtc"fgn"
començament de la prova, circumstància que
nc"Eqokuuk„"hct "r¿dnkec0"Ckz "ocvgkz."gu"Ýzct "
el termini durant el qual els candidats podran
examinar la documentació presentada per la
resta d’aspirants.
Abans del començament de la prova, el preukfgpv"hct "r¿dnkec"nc"tgncek„"rtkqtkv¦cfc"k"dctgmada dels criteris següents, d’acord amb el que
estableix l’article 28 3, c) de l’RPPDI:
c+" Cfgswcek„"fgn"ewtt ewnwo"fqegpv"k"kpxguvkicfqt"cn"rgtÝn"fg"nc"rnc›c0

