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Especialitat: farmàcia hospitalària.
Jornada: completa.
Nombre de places: 1.

Especialitat: medicina preventiva i salut pública.
Jornada: completa.
Nombre de places: 1.

Especialitat: pnneumologia.
Jornada: completa.
Nombre de places: 2.

Places corresponents a l’Hospital Universitari
Joan XXIII, Tarragona

Especialitat: cirurgia general.
Jornada: completa.
Nombre de places: 1.

Especialitat: cirurgia ortopèdica i traumatologia.
Jornada: completa.
Nombre de places: 3.

Especialitat: dermatologia.
Jornada: completa.
Nombre de places: 1.

Especialitat: radiodiagnòstic.
Jornada: completa.
Nombre de places: 2.

Places corresponents a l’Hospital Universitari de
Girona Dr. Josep Trueta

Especialitat: anestesiologia i reanimació.
Jornada: completa.
Nombre de places: 3.

Especialitat: medicina interna.
Jornada: completa.
Nombre de places: 1.

Places corresponents a la Ciutat Sanitària i Uni-
versitària de Bellvitge

Especialitat: dermatologia.
Jornada: completa.
Nombre de places: 1.

Especialitat: hematologia i hemoteràpia.
Jornada: completa.
Nombre de places: 1.

Especialitat: neurocirurgia.
Jornada: completa.
Nombre de places: 2.

Especialitat: neurologia.
Jornada: completa.
Nombre de places: 1.

Especialitat: otorrinolaringologia.
Jornada: completa.
Nombre de places: 1.

Places corresponents a l’Hospital Universitari
Germans Trias i Pujol, Badalona

Especialitat: cirurgia ortopèdica i traumatologia.
Jornada: completa.
Nombre de places: 1.

Especialitat: dermatologia.
Jornada: completa.
Nombre de places: 2.

Especialitat: urologia.
Jornada: completa.
Nombre de places: 1.

Places corresponents a l’Hospital Universitari
Vall d’Hebron, Barcelona

Especialitat: anàlisis clíniques.
Jornada: completa.
Nombre de places: 1.

Especialitat: anestesiologia i reanimació.
Jornada: completa.
Nombre de places: 15.

Especialitat: aparell digestiu.
Jornada: completa.
Nombre de places: 2.

Especialitat: cardiologia.
Jornada: completa.
Nombre de places: 4.

Especialitat: medicina preventiva i salut pública.
Jornada: completa.
Nombre de places: 2.

Especialitat: radiofarmàcia.
Jornada: completa.
Nombre de places: 1.

(04.044.074)
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UNIVERSITATS
CATALANES

UNIVERSITAT DE BARCELONA

RESOLUCIÓ
de 10 de febrer de 2004, per la que s’aprova la
convocatòria extraordinària del primer concurs
públic per a la provisió de places de personal
acadèmic contractat permanent.

A la Disposició transitòria onzena de l’Estatut
de la Universitat de Barcelona, aprovat pel
Decret 246/2003 de 8 d’octubre, i vigent des del
dia 22 d’octubre de 2003, s’estableix que el Con-
sell de Govern acordarà una convocatòria ex-
traordinària de concursos públics per a l’adap-
tació de professorat associat doctor a temps
complert (de 4rt tipus), que ja estès contractat
en el moment d’entrar en vigor la Llei orgàni-
ca 6/2001 d’universitats (LOU); així com de pro-
fessorat titular interí d’escola universitària que
ja estès nomenat en el moment d’entrar en vi-
gor la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats
de Catalunya (LUC).

La Universitat de Barcelona, d’acord amb el
que disposa la Llei 1/2003 d’Universitats de Ca-
talunya, i en especial la disposició transitòria
onzena de l’Estatut de la Universitat de Bar-
celona, aprova aquestes Bases específiques, d’a-
cord amb les Bases generals aprovades en data
10 de febrer de 2004 pel Consell de Govern de
la UB per dur a terme la convocatòria extraor-
dinària del primer concurs públic previst per a la
provisió de places de personal acadèmic contrac-
tat permanent de la Universitat de Barcelona.

BASES

Primera.- Objecte de la convocatòria
L’objecte de la convocatòria és la provisió de

places de professor agregat de les places reco-
llides a l’annex I de la present convocatòria,
dotades pressupostàriament. Seran cobertes
mitjançant concurs públic de mèrits.

Segona.- Bases del concurs
Les Bases que regulen aquest concurs són les

Bases generals aprovades en data 10 de febrer de
2004 pel Consell de Govern de la Universitat de
Barcelona, publicades al DOGC, i que es repro-
dueixen con a annex II a la present Convocatòria.

Annex I: Relació de places convocades
Annex II: Bases del concurs: inclouen en

annexos, els criteris de valoració i baremació, el
model de currículum, i el model de sol·licitud.

Barcelona, 10 de febrer de 2004

JOAN TUGORES

Rector

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar un recurs con-
tenciós administratiu davant els Jutjats conten-
ciosos administratius de Barcelona, en el termini
de dos mesos comptats des de l’endemà de la
seva publicació. No obstant això, i sens perju-
dici que es pugui exercir qualsevol altre que es
consideri procedent, pot optar-se per interpo-
sar contra aquesta resolució un recurs de repo-
sició davant el rector de la UB, en el termini d’un
mes, comptat des de l’endemà de la seva publi-
cació; en aquest cas, no es pot interposar el re-
curs contenciós administratiu esmentat anteri-
orment mentre no sigui resolt expressament o
s’hagi produït la desestimació presumpta del
recurs de reposició interposat, d’acord amb el
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que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/
1992.

ANNEX I

RELACIÓ DE PLACES CONVOCADES

Àrea de coneixement: Zoologia
Nombre de places: UNA
Departament: Biologia Animal
Centre: Facultat de Biologia
Activitats: Les pròpies de l’àrea

Àrea de coneixement: Genètica
Nombre de places: DUES
Departament: Genètica
Centre: Facultat de Biologia
Activitats: Les pròpies de l’àrea

Àrea de coneixement: Immunologia
Nombre de places: UNA
Departament: Fisiologia
Centre: Facultat de Biologia
Activitats: Les pròpies de l’àrea

Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia
Molecular
Nombre de places: QUATRE
Departament: Bioquímica i Biologia Molecular
Centre: Facultat de Biologia
Activitats: Les pròpies de l’àrea

Àrea de coneixement: Microbiologia
Nombre de places: UNA
Departament: Microbiologia
Centre: Facultat de Biologia
Activitats: Les pròpies de l’àrea

Àrea de coneixement: Química Orgànica
Nombre de places: UNA
Departament: Farmacologia i Química Terapèu-
tica
Centre: Facultat de Farmàcia
Activitats: Les pròpies de l’àrea

Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia
Molecular
Nombre de places: TRES
Departament: Bioquímica i Biologia Molecular.
Divisió IV
Centre: Facultat de Farmàcia
Activitats: Les pròpies de l’àrea

Àrea de coneixement: Estudis Hebreus i Ara-
meus
Nombre de places: UNA
Departament: Filologia Semítica
Centre: Facultat de Filologia
Activitats: Les pròpies de l’àrea

Àrea de coneixement: Filologia Grega
Nombre de places: UNA
Departament: Filologia Grega
Centre: Facultat de Filologia
Activitats: Les pròpies de l’àrea

Àrea de coneixement: Filologia Llatina
Nombre de places: DUES
Departament: Filologia Llatina
Centre: Facultat de Filologia
Activitats: Les pròpies de l’àrea

Àrea de coneixement: Antropologia Social
Nombre de places: UNA
Departament: Antropologia Cultural i Història
d’Amèrica i Àfrica
Centre: Facultat de Geografia i Història
Activitats: Les pròpies de l’àrea

Àrea de coneixement: Ciències i Tècniques His-
toriogràfiques
Nombre de places: UNA
Departament: Història Medieval, Paleografia i
Diplomàtica
Centre: Facultat de Geografia i Història
Activitats: Les pròpies de l’àrea

Àrea de coneixement: Història Medieval
Nombre de places: UNA
Departament: Història Medieval, Paleografia i
Diplomàtica
Centre: Facultat de Geografia i Història
Activitats: Les pròpies de l’àrea

Àrea de coneixement: Història Contemporània
Nombre de places: UNA
Departament: Història Contemporània
Centre: Facultat de Geografia i Història
Activitats: Les pròpies de l’àrea

ANNEX I I

BASES DEL CONCURS

BASES GENERALS QUE REGULEN LA
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
DE CONCURSOS PUBLICS PER A LA PRO-
VISIÓ DE PLACES DE PERSONAL ACA-
DÈMIC CONTRACTAT PERMANENT DE
LA UNIVERSITAT DE BARCELONA.

A la Disposició transitòria onzena de l’Estatut
de la Universitat de Barcelona, aprovat pel
Decret 246/2003 de 8 d’octubre, i vigent des del
dia 22 d’octubre de 2003, s’estableix que el Con-
sell de Govern acordarà una convocatòria ex-
traordinària de concursos públics per a l’adap-
tació de professorat associat doctor a temps
complert (de 4rt tipus), que ja estigués contractat
en el moment d’entrar en vigor la Llei orgàni-
ca 6/2001 d’universitats (LOU); així com de pro-
fessorat titular interí d’escola universitària que
ja estigués nomenat en el moment d’entrar en
vigor la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universi-
tats de Catalunya (LUC).

La Universitat de Barcelona, d’acord amb el
que disposa la Llei 1/2003 d’Universitats de
Catalunya, i en especial la disposició transitò-
ria onzena de l’Estatut de la Universitat de
Barcelona, aprova aquestes Bases generals per
dur a terme la convocatòria extraordinària pre-
vista, la qual es realitzarà mitjançant tres con-
cursos públics diferenciats a l’efecte de facilitar
el desenvolupament dels concursos per raó de
les diferents àrees de coneixement afectades.

BASES

Primera.-
El Consell de Govern acorda la convocatò-

ria extraordinària de tres concursos públics de
mèrits per proveir places de professor agregat.
Les places a cobrir en cada concurs seran apro-
vades a proposta de la Comissió de Professorat.

La convocatòria dels diferents concursos es
comunicaran amb la suficient antelació per a la
seva difusió al Consell Interuniversitari de Cata-
lunya, i al “Consejo de Coordinación Universi-
taria” i es faran públiques al DOGC.

En la convocatòria de cada concurs es farà
constar el número de places convocades, i per
cadascuna d’elles s’especificarà : a) l’àrea de
coneixement, el departament i el centre al qual
estiguin adscrites; b) les activitats docents i in-

vestigadores que calgui dur a terme; c) els requi-
sits de capacitació lingüística adients.

D’acord amb els principis constitucionals
d’igualtat, mèrit i capacitat, aquestes Bases ge-
nerals inclouen els criteris de valoració dels
candidats i la seva baremació, recollits a l’annex
I, i en base als quals les comissions valoraran els
mèrits acreditats dels concursants.

Segona.- Requisits dels aspirants.
Tenir el títol de doctor i estar en possessió de

l’acreditació positiva emesa pels organismes
competents.

Tenir complerts els 18 anys i no haver supe-
rat els 70.

No haver estat separat del servei de l’admi-
nistració pública ni trobar-se inhabilitat per
l’exercici de funcions públiques.

No patir cap malaltia ni estar afectat per cap
limitació física o psíquica incompatibles amb
l’exercici de la docència.

Tercera.- Presentació dels candidats.
1.- La sol·licitud per prendre part en el con-

curs, adreçada al Rector, es formalitzarà en el
document normalitzat en el termini de 20 dies
hàbils, a partir de l’endemà de la publicació de
la convocatòria del concurs al DOGC i es po-
den presentar al Registre de Pavelló Rosa (Re-
cinte de la Maternitat-Pavelló Rosa, Travessera
de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona), al Re-
gistre de Plaça Universitat (Gran Via de les
Corts Catalanes, 585 – 08007 Barcelona), al
Registre de Psicologia/Campus Mundet (Oficina
d’Afers Generals-Edifici Calderes, Passeig de
la Vall d’Hebron, 171 – 08035), al Registre de
Bellvitge (Administració de centre, Feixa Llar-
ga, s/n – 08907 L’Hospitalet de Llobregat), tots
els registres de la UB tenen horari de 9 a 14
hores, o per qualsevol dels procediments esta-
blerts a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administra-
tiu comú.

La sol·licitud es formalitzarà mitjançant la
presentació de la instància emplenada segons
model que s’adjunta a aquestes bases com a
annex II, el qual es facilitarà a l’Àrea de Re-
cursos Humans, Personal Acadèmic, (Traves-
sera de les Corts, 131-159, Pavelló Rosa,
Barcelona).

Alhora, els candidats han de presentar la
següent documentació justificativa dels requi-
sits exigits a la convocatòria:

-Fotocopia del DNI o equivalent.
-Títol de doctor (*)
-Currículum, d’acord amb el model de l’an-

nex II
-Acreditació emesa per l’organisme corres-

ponent (ANECA o AQU).
-Certificació acreditativa de nivell C de català

o equivalent, o compromís d’assolir l’esmentat
nivell o de presentar “certificat de suficiència en
llengua catalana per a la docència”.

(*) sempre que no consti ja a Personal Aca-
dèmic.

2.- Els candidats han de reunir totes les con-
dicions referides a la data d’expiració del termini
assenyalat per a la presentació de les sol·licituds.
La manca d’acreditació dels mèrits no es podrà
esmenar, però l’autoritat convocant pot dema-
nar, als efectes procedents, documentació com-
plementària quan consideri que pot haver-hi
inexactituds o falsedats, en les que hagin pogut
incórrer els aspirants.
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Quarta.- Declaració d’admesos i exclosos.
Finalitzat el termini d’admissió de sol·licituds

el rector dictarà una resolució amb la relació pro-
visional d’admesos i exclosos, indicant les causes
d’exclusió. Aquesta relació es farà pública al
tauler d’anuncis del Centre, i de l’Àrea de Re-
cursos Humans del Pavelló Rosa, i es notifica-
rà als interessats exclosos per tal que puguin
presentar, davant el Rector i en el termini de 10
dies a comptar des de l’endemà de la notifica-
ció, les reclamacions que considerin oportunes
adreçades a esmenar els aspectes que hagin
causat la seva exclusió o els que s’hagin produït
per omissió o error. Els concursants que no es-
menin o rectifiquin dins aquest termini el defecte
o error imputable que hagi motivat la seva ex-
clusió provisional, restaran definitivament ex-
closos de la convocatòria.

El Rector resoldrà les reclamacions presen-
tades en els 20 dies hàbils següents a la finalit-
zació del termini previst per la seva presentació,
que es notificarà als interessats. I dictarà reso-
lució declarant aprovada la llista definitiva d’ad-
mesos i exclosos, que es farà pública en el tau-
ler d’anuncis del Centre i de l’Àrea de Recursos
Humans del Pavelló Rosa.

Cinquena.- Publicitat
A partir de la resolució de la llista definitiva

dels candidats admesos, els altres actes que es
produeixin dins el concurs fins la seva resolució,
es publicaran als taulers d’anuncis del Centre
corresponent i de l’Àrea de Recursos Humans
del Pavelló Rosa, considerant-se realitzada la
corresponent notificació als interessats, d’acord
amb l’article 71 de la Llei 30/1992 de 26 de no-
vembre.

Sisena.- Composició i constitució de la Comis-
sió.

El concurs serà resolt per Comissions Avalu-
adores de tres membres, dos dels quals seran es-
pecialistes de l’àrea de coneixement o afins, pro-
posats per la Comissió de Professorat del Consell
de Govern i designats pel Rector (titulars i su-
plents). Les quals seran presidides pel Vicerector
competent en matèria de professorat, i en les que
actuarà com a secretari el membre que designi
la mateixa Comissió, i així es farà constar a l’acta
de constitució.

La constitució de les comissions exigeix la
presència de tots els seus membres; els membres
titulars que no concorrin a l’esmentat acte ces-
saran i seran substituïts pels suplents.

Setena.- Ordenació i tramitació del concurs.
1.- Les Comissions aplicaran els criteris i el

barem de mèrits establerts en aquestes bases ge-
nerals, de manera individualitzada a tots els
candidats; valoració que quedarà recollida, com
annex, en l’acta. També es podrà incloure un
informe o motivació raonada, si les comissions
avaluadores ho considera pertinent. En l’acta
constaran tots els candidats presentats, nume-
rats per ordre de puntuació si això és possible,
i inclourà la proposta de provisió. L’acta serà
lliurada a la Comissió de Professorat, delegada
del Consell de Govern, la qual proposarà al
Rector el nomenament del/s candidat/s escollit/
s per la corresponent comissió específica. El
nombre de seleccionats en cap cas pot excedir
el nombre de places convocades.

Les comissions lliuraran les actes en un ter-
mini màxim de 2 mesos des del seu nomena-
ment, termini que podrà prorrogar-se per un

mes, a petició dels seus presidents, adreçada al
Rector.

2.- El termini màxim per resoldre el concurs
serà de 6 mesos, comptadors des de la convoca-
tòria del concurs fins la publicació de la proposta
del candidat escollit.

3.- Els candidats escollits disposaran del ter-
mini d’un mes, des de la publicació de la propos-
ta de provisió al tauler d’anuncis del Centre per
signar el contracte i incorporar-se al lloc de tre-
ball corresponent. En el cas que, restant la do-
cumentació a la seva disposició, no signin el con-
tracte en el temps previst, s’entendrà rebutjat per
l’interessat. Tanmateix, aquest termini es pot
prorrogar per causes justificades, d’acord amb
les previsions legals aplicables.

4.- Els actes i les resolucions de les comissi-
ons d’avaluació vinculen a l’Administració, sens
perjudici que aquesta pugui procedir a la seva
revisió de conformitat amb el que estableix la
LRJAP i PAC.

Vuitena.- Recursos.
1.- Contra la proposta de provisió, els candi-

dats poden presentar recurs ordinari d’alçada
adreçat al Rector, en el termini d’un mes a comp-
tar des de l’endemà de fer-se públic el resultat.
Igualment, contra les resolucions i actes dels
òrgans de selecció i dels seus actes de tràmit que
impedeixin continuar el procediment o produ-
eixin indefensió, podrà interposar—se recurs
ordinari davant el Rector.

2.- El Rector emetrà la resolució pertinent,
que exhaureix la via administrativa, la qual serà
impugnable directament davant la jurisdicció
contenciosa administrativa. No obstant això, els
interessats legítims poden optar per interposar
un recurs de reposició, en el termini d’un mes,
davant el Rector; en aquest cas, no es pot inter-
posar el recurs contenciós administratiu fins que
no recaigui la resolució expressa o presumpta
del recurs de reposició.

3.- Transcorreguts tres mesos des de la inter-
posició del recurs, sense que s’hagi dictat reso-
lució expressa, s’entendrà desestimada per si-
lenci administratiu, sempre que el concurs s’hagi
resolt de forma expressa.

4.- El Rector pot suspendre cautelarment,
d’ofici, o a petició del recurrent, l’execució de
la proposta de provisió sempre que es doni al-
guna de les circumstàncies previstes a l’article
111 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

5.- Una vegada finalitzat el termini per recór-
rer, es donarà a conèixer la interposició del re-
curs a totes les persones interessades per tal que
en un termini de quinze dies hàbils puguin al·-
legar i presentar la documentació que estimin
pertinent.

Novena. -
Pel còmput dels terminis establerts la base

setena s’ha d’excloure el mes d’agost, durant el
qual no tindran lloc actuacions de les comissi-
ons específiques.

Desena. -
L’expedient administratiu del concurs, estarà

integrat pels següents documents:
-Convocatòria del concurs, i publicació de la

convocatòria al DOGC
-Sol·licituds dels concursants, amb la docu-

mentació justificativa pertinent.
-Acta de la comissió específica. Publicitat de

l’acta al tauler d’anuncis del Centre.
-Proposta de provisió.

Si es presenten reclamacions també s’inclou-
rà:

-L’escrit o escrits de reclamació
-Tràmit d’audiència als interessats: notifica-

cions de les reclamacions i els escrits d’al·le-
gacions rebudes.

-Resolució de la/les impugnacions.

Annex I: criteris i baremació
Annex II: model de currículum
Annex III: model de sol·licitud

ANNEX I

CRITERIS DE VALORACIÓ I BAREM

Puntuació màxima: 55 punts

1 Experiència docent: Puntuació màxima: 20
punts.

a) Anys complets: 1 punt per any d’experi-
ència docent universitària a la UB desenvolu-
pada en qualsevol matèria dins l’àmbit de l’àrea
de coneixement, d’acord amb les obligacions
fixades per la UB; 0,6 punts per any d’experièn-
cia docent universitària fora de la UB.

b) Fraccions d’any: 0,25 punts per tres me-
sos d’experiència docent universitària a la UB;
0,15 punts d’experiència docent universitària
fora de la UB.

No es valoraran períodes inferiors a tres me-
sos ni la docència impartida durant el gaudiment
d’una beca d’investigació.

2 Experiència investigadora: Puntuació mà-
xima: 20 punts

a) Integració en equips d’investigació cons-
tituïts a la UB dintre de qualsevol matèria dins
l’àmbit de l’àrea de coneixement, d’acord amb
les obligacions o interessos de la UB: 3 punts;
en equips d’investigació fora de la UB 2 punts.

b) Beques postdoctorals
2 punts per any complet i 0,2 punts per mes.
No es valoraran períodes inferiors a un mes.
c) Estades en centres d’investigació diferents

al d’adscripció de la beca de col·laboració o ho-
mologada, FPI o homologada, o postdoctoral:

2 punts per any complet i 0,2 punts per mes.
No es valoraran períodes inferiors a un mes.
d) Publicacions de caràcter científic
d.i. Llibres amb ISBN
No es valoraran en aquest subapartat les actes

de congressos.
Editorials de difusió nacional: 3 punts/llibre
Editorials de difusió internacional: 6 punts/

llibre
d.ii. Capítols de llibres amb ISBN
No es valoraran en aquest subapartat les actes

de congressos.
Editorials de difusió nacional: 1 punt/capítol
Editorials de difusió internacional: 2 punts/

capítol
d.iii. Articles en revistes científiques
No es valoraran en aquest subapartat les po-

nències i comunicacions publicades en actes de
congressos.

Revistes de difusió nacional: 0,5 punts/article
Revistes de difusió internacional: 1 punt/ar-

ticle
d.iv. Ponències i comunicacions presentades

a congressos científics
Congressos nacionals: 0,25 punts/comunicació

o ponència.
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Congressos internacionals: 0,5 punts/comu-
nicació o ponència

No es valorarà més d’una comunicació per
congrés.

e) Participació en projectes d’investigació
subvencionats:

Projectes nacionals o europeus: 2 punts per
any

Projectes autonòmics: 1 punt per any
El màxim de la puntuació obtinguda per par-

ticipar en projectes d’investigació serà de dos
punt per any.

No es valoraran períodes inferiors a un any.
f) Patents: 1 punt per patent.
g) Tesis doctorals dirigides: 1 punt per tesi
Tesines Llicenciatura/Master dirigides: 0,5

punts per tesina

3 Informe favorable emès per comissions
universitàries específiques i constituïdes a la UB
dins el Programa d’Estabilització: 10 punts.

Informes emesos per comissions formades per
professors de la pròpia universitat, així com per
professors d’altres universitats, examinant la
trajectòria docent i investigadora del professorat
inclòs en el programa d’estabilització.

4 Altres mèrits a valorar: 5 punts.
Mèrits relatius a la participació en projectes

de millora i innovació docent.

ANNEX II

MODEL DE CURRÍCULUM

DADES PERSONALS
Cognoms i nom
DNI.
Lloc i data d’expedició
Naixement:
Data, localitatprovíncia
Residència:
Adreça localitat,
província telèfon
Categoria actual com a docent
Departament o unitat docent actual
Facultat o Escola actual
Hospital actual (**)
Categoria assistencial actual (**)
Data de la resolució d’habilitació. Data de pu-
blicació al BOE.

DADES ACADÈMIQUES
1.- Títols acadèmics (classe, organisme i cen-

tre d’expedició, data d’expedició, qualificació si
n’hi hagués).

2.- Llocs docents desenvolupats (categoria,
organisme o centre, règim de dedicació, data de
nomenament o contracte, data de cessament o
finalització) .

3.- Llocs assistencials desenvolupats (catego-
ria, organisme o centre, règim de dedicació, data
de nomenament o contracte, data de cessament
o finalització) (**).

4.- Activitat docent desenvolupada (progra-
mes i llocs).

5.- Activitat assistencial desenvolupada (**).
6.- Activitat investigadora desenvolupada.
7.- Publicacions, llibres (*) (títol, data de

publicació, editorial).
8.- Publicacions, articles (*) (títol, revista, data

de publicació, número de pàgines).
9.- Altres publicacions.
10.- Altres treballs d’investigació.
11.- Projectes d’investigació subvencionats.

12.- Comunicacions i ponències presentades
a congressos (indicant títol, lloc, data, entitat
organitzadora i caràcter nacional o internaci-
onal).

13.- Patents.
14.- Cursos i seminaris impartits (amb indi-

cació del centre, organisme, matèria, activitat
desenvolupada i data).

15.- Cursos i seminaris rebuts (amb indicació
del centre o organisme, matèria i data de cele-
bració).

16.- Beques, ajuts i premis rebuts (amb pos-
terioritat a la llicenciatura).

17.- Activitat en empreses i professió lliure.
18.- Altres mèrits docents o d’investigació.
19.- Altres mèrits.
20.- Càrrecs de gestió desenvolupats (càrrec,

centre, data d’inici i data de finalització).

(*) Si està en curs de publicació, justificar l’ac-
ceptació pel consell editorial.
(**) Només places vinculades.

ANNEX III :     MODEL DE SOL·LICITUD

INSTÀNCIA PER AL CONCURS PUBLIC PER A LA PROVISIÓ DE PLACES DE PERSONAL
ACADÈMIC CONTRACTAT PERMANENT DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA.

DADES PERSONALS

Primer cognom Segon cognom Nom

Data de naixement Lloc de naixement Província de naixement / País DNI/PASSAPORT

Adreça Telèfon/s

Particular:

Professional:

Municipi Codi postal Província

NACIONALITAT:  Espanyola �                                Unió Europea �                                            Altra �
En cas d'ésser actualment professor de la Universitat de Barcelona

Categoria Departament

SOL LICITO prendre part en el concurs públic per a la provisió de places de personal acadèmic contractat permanent, convocat en

data ……………………………………… ,(DOGC de data………………………………..), per a la plaça següent:

Departament:   ..................……..................................................................................…………………….........................……

Àrea de coneixement:     ........................................…….....…...........................................................................…………………………

Centre          .………………………………………………………………..................................…..........………...............

DECLARO: Que són certes totes i cadascuna de les dades consignades en aquesta sol·licitud, que compleix les condicions exigides

en les bases de la convocatòria, i adjunto la documentació que es relaciona a continuació:

.............................................................................................................................................................................................……

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................…

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Barcelona, ..... de …………………………… de 2004

                                                                     

  (Signatura)

EXCM. I MGFC. SR. RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 

ANNEX III
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