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DEPARTAMENT
D’INNOVACIÓ,
UNIVERSITATS I EMPRESA
ORDRE
IUE/378/2008, de 25 de juliol, per la qual es revoca l’adscripció de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Agrícola de Barcelona per integrar-se a la Universitat
Politècnica de Catalunya, amb la denominació d’Escola Superior d’Agricultura
de Barcelona, i se n’autoritza el canvi d’emplaçament.
L’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Agrícola de Barcelona és un centre
adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya que ha manifestat la seva voluntat
d’integrar-se com a centre propi d’aquest Universitat. Amb aquesta inalitat, el 1998
la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i la Universitat Politècnica
de Catalunya varen constituir el Consorci escola Industrial de Barcelona (CeIB),
que va assumir la titularitat d’aquesta Escola.
En data 22 de maig de 2008, el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa,
la Universitat Politècnica de Catalunya i el Consorci Escola Industrial de Barcelona,
han signat un conveni que regula el procediment de desadscripció i integració de
l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Agrícola de Barcelona a la Universitat
Politècnica de Catalunya, amb la denominació d’Escola Superior d’Agricultura de
Barcelona.
La tipologia dels estudis que s’imparteixen a l’Escola requereix d’espais, d’equipaments i d’instal·lacions pròximes idònies per a la realització de pràctiques docents,
per la qual cosa es considera convenient traslladar la seva ubicació al Campus del
Baix Llobregat, situat a Castelldefels.
Per tot això, d’acord amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21
de desembre, d’universitats, modiicada per la Llei orgànica 4/2007, de 12
d’abril; la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya; el Decret
390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d’adscripció a universitats
públiques de centres docents d’ensenyament superior; el Decret 258/1997, de
30 de setembre, pel qual es regula la Programació universitària de Catalunya
i els procediments de creació o reconeixement i de reordenació de centres docents universitaris i d’implantació d’ensenyaments, amb l’acord del titular del
Centre que es desadscriu i del Consell Social, amb l’informe favorable previ
del Consell de Govern de la Universitat Politècnica de Catalunya, a proposta
del director general d’Universitats,
ORDENO:
Article 1
Es revoca l’adscripció de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Agrícola
de Barcelona per integrar-se a la Universitat Politècnica de Catalunya, amb la denominació d’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona.
Article 2
S’autoritza el canvi d’emplaçament de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona
de la Universitat Politècnica de Catalunya al Campus del Baix Llobregat, av. Canal
Olímpic, s/n, de Castelldefels.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oicial
de Generalitat de Catalunya.
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JOSEP HUGUET I BIOSCA
Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa
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PARLAMENT
DE CATALUNYA
RESOLUCIÓ
de 20 de maig de 2008, de concurs oposició lliure per proveir una plaça d’arxiver
o arxivera del Parlament de Catalunya.
La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 20 de maig de 2008, convoca
un concurs oposició lliure per proveir una plaça d’arxiver o arxivera del Parlament
de Catalunya (núm. de convocatòria 03/08), d’acord amb el que estableixen els
articles 45, 46, 47 i 49 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de
Catalunya, l’oferta d’ocupació del Parlament per a l’any 2006 i la Llei 15/1997, del
24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, quant a les
taxes d’inscripció en les convocatòries per a la selecció de personal.
D’acord amb l’article 47 dels Estatuts del règim i el govern interiors, el nombre
de places convocades s’ha d’ampliar per resolució de la Mesa del Parlament en el
cas que hi hagi vacants entre la data d’aprovació de la convocatòria i la de l’inici
de les proves.
Bases de la convocatòria
—1 Normes generals
1.1 Es convoca el procés selectiu per proveir una plaça d’arxiver o arxivera del
Parlament de Catalunya, que consisteix en un concurs oposició lliure.
1.2 Al funcionari o funcionària que accedeixi a aquesta plaça, amb caràcter
general, li correspon organitzar la documentació parlamentària i administrativa i
fer-ne el tractament documental, indexar les iniciatives parlamentàries, efectuar
les recerques documentals, facilitar la informació i la documentació de l’activitat
parlamentària i col·laborar en la preparació de dossiers, i també altres tasques
anàlogues que se li encomanin.
1.3 La realització d’aquest procés selectiu s’ajusta al que estableixen l’article
103 de la Constitució espanyola i els Estatuts del règim i el govern interiors del
Parlament de Catalunya.
1.4 D’acord amb el que disposen l’article 45 dels Estatuts del règim i el govern
interiors del Parlament de Catalunya i l’article 4.1 del Decret 161/2002, de l’11 de
juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de
selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques
de Catalunya, durant el procés selectiu els aspirants han d’acreditar el coneixement
de la llengua catalana, tant en l’expressió oral com en l’escrita, en el grau adequat
a les funcions pròpies dels arxivers del Parlament.
1.5 D’acord amb el que estableix l’article 6 del Decret 389/1996, del 2 de desembre,
pel qual es regula l’accés dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea a la
funció pública de l’Administració de la Generalitat, els aspirants admesos al procés
selectiu que no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar el coneixement de
la llengua castellana, tant en l’expressió oral com en l’escrita, en el grau adequat a
les funcions pròpies dels arxivers del Parlament.
1.6 el tribunal qualiicador no pot aprovar ni declarar que ha superat el procés
selectiu un nombre d’aspirants que excedeixi el nombre de places convocades.
—2 Requisits de participació
2.1 Per ser admesos en el procés selectiu, els aspirants han de complir els
requisits següents:
a) Tenir l’edat mínima i no superar l’edat màxima establerta legalment.
b) Ser ciutadans d’un estat membre de la Unió europea.
c) Tenir el títol de llicenciat/ada en història, ilosoia i lletres, dret, ciències polítiques, ilologia, documentació o pedagogia, amb experiència en arxius.
d) No estar inhabilitats per sentència ferma per a l’exercici de les funcions
públiques ni haver estat separats mitjançant un expedient disciplinari del servei
de qualsevol Administració pública. els aspirants que no tinguin la nacionalitat

