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REUNIÓ DE LA COMISSIÓ D’APEL·LACIONS D’AQU 
CATALUNYA. ACTA NÚMERO 35 

 

Lloc: Reunió a distància 

Data: del 21 al 27 d’abril de 2020 

 

 

Participants: 

Sra. Maria Pau Ginebra Molins, presidenta, Universitat Politècnica de Catalunya 

Sra. M. Teresa Espinal Farré, vocal, Universitat Autònoma de Barcelona 

Sr. Tomàs Font Llovet, vocal, Universitat de Barcelona 

Sra. Maria Giné Soca, secretària, AQU Catalunya 

 

 

Ordre del dia:  

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior. 

2. Informe de la presidenta de la Comissió d’Apel·lacions. 

3. Resolució dels recursos d’alçada de les acreditacions de recerca i de recerca avançada 

de la primera convocatòria de 2019, i de la convocatòria de sexennis de professorat 

funcionari i contractat de les universitats privades i centres adscrits 2019. 

4. Identificació d’aspectes de millora dels processos d’avaluació. 

5. Torn obert de paraules. 

 

 

Documents annexos: 

▪ Ordre del dia de la reunió 

▪ Acta número 34 de la Comissió d’Apel·lacions de 4 de març de 2020 

▪ Documentació relativa al punt de l’ordre del dia de l’Informe de la presidenta de la 

Comissió d’Apel·lacions 

▪ Documentació relativa als recursos d’alçada presentats 
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Desenvolupament de la sessió: 

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior 

S’aprova l’acta de la sessió anterior. 

 

2. Informe de la presidenta de la Comissió d’Apel·lacions 

La presidenta informa del següent: 

▪ De la finalització del mandat com a membre de la Comissió d’Apel·lacions del Dr. 

Tomàs Font el proper 30 d’abril de 2020. Demana que consti en l’acta l’agraïment 

dels membres de la Comissió per les seves aportacions i implicació durant el seu 

mandat. 

 

▪ Del nomenament com a membres de la Comissió d’Apel·lacions a partir de l’1 de 

maig de 2020 dels acadèmics: 

o Dr. José Pla Barber, catedràtic d’Organització d’Empreses de la Universitat 

de València, com a membre de la Comissió d’Apel·lacions per un primer 

mandat de quatre anys prorrogable. 

o Dr. Fernando López Ramon, catedràtic de Dret Administratiu a la Universitat 

de Saragossa, com a membre de la Comissió d’Apel·lacions per un primer 

mandat de quatre anys prorrogable. 

 

▪ De l’emissió per part de l’Àrea de Professorat dels informes de resolució de la 2a 

convocatòria d’emissió d’informes per a professorat lector de 2019, entre la setmana 

passada i aquesta setmana. Per la qual cosa la Comissió d’Apel·lacions podrà rebre 

properament possibles recursos d’alçada. 

 

▪ Dels efectes de la suspensió de terminis com a conseqüència de l’estat d’Alarma a 

la Comissió d’Apel·lacions. Els terminis per presentar els recursos d’alçada es 

començaran a comptar a partir de la finalització de l’estat d’alarma, mentre, des de 

la Comissió d’Apel·lacions, es treballarà amb normalitat per anar resolent els 

recursos que es presentin. 

 

▪ Com a conseqüència de les aportacions de la darrera reunió de la Comissió 

d’Apel·lacions a la Comissió d’Avaluació de la Recerca s’han introduït algunes 

millores als criteris d’avaluació. 

 

El Dr. Font manifesta que intervenir en la posada en marxa d’un organisme públic d’aquesta 

naturalesa ha estat per a ell una gran oportunitat i una experiència molt satisfactòria, tant per 

la tasca desplegada com, de manera especial, pel coneixement personal i la relació 

establerta amb tots els membres i el personal adscrit. El Dr. Font agraeix totes les atencions 

rebudes i queda a disposició per mantenir els contactes que estimin necessaris. 
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3. Resolució dels recursos d’alçada de les acreditacions de recerca i de recerca 

avançada de la primera convocatòria de 2019, i de la convocatòria de sexennis de 

professorat funcionari i contractat de les universitats privades i centres adscrits 2019 

La presidenta informa que en aquesta reunió s’han de resoldre els informes de resolució 

dels recursos d’alçada de 51 recursos distribuïts de la manera següent per convocatòries: 

 

 

Convocatòries Nombre de recursos 

1a convocatòria d’emissió d’acreditacions de 

recerca de 2019 

22 

1a convocatòria d’emissió d’acreditacions de 

recerca avançada de 2019 

17 

1a Convocatòria AAI Contractat (2019): Privades i 

CA 

11 

1a  Convocatòria AAI Funcionari (2019) 1 

TOTAL 51 

 

La Comissió d’Apel·lacions revisa els 51 recursos d’alçada presentats i acorda resoldre els 

expedients analitzats de la manera següent: 

 

Núm. 
Expedient 

Núm. Cas Resultat 

11 1MNSZ4R96 Desestimar 

14 36MKJ5S2Z Desestimar 

49 1KC58TJ1Q Desestimar 

7 YG60NBSHT Desestimar 

5 CS2FW9XD2 Desestimar 

17 9TSKMRW1P Estimar 

1 Y2BYZY58L Estimar 

8 3Y3Z69QMX Desestimar 

14767 J19Y2HKMH Desestimar 

44 KFSYT41J5 Desestimar 

3 C5MGBWNHX Desestimar 

29 JD3TVBSXN Estimar 

9956 K9HSKRP57 Desestimar  
10304 BMMPFWT0B Desestimar 

9982 5KMSMJ28K Desestimar 

10096 1HD5ZHQS Estimar  

9947 343F6TBVX Estimar 

10207 R2HKTQPBC Desestimar 
9977 P11V7M78X Desestimar 

10373 YWK2WQYB8 Desestimar 
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10138 CFCVTN0KZ Desestimar 

10156 L7L2CJ1N Estimar 
10158 1JSR9TG1N Estimar parcialment 

10030 N7FQ6ZDBW Desestimar 

10083 2VPWFY0QJ Desestimar 

10146 293TSM931 Desestimar  

9996 K89JFKVP3 Desestimar 
10116 3CBTZNFSD Desestimar 

10351 FBTBCHGTZ Desestimar 

10352 BLVV7WYSD Desestimar 

10042 FW62K78L5 Desestimar 

10130 3DVRM45ZY Estimar 
10251 K0XW9DFL Desestimar  

10105 NQWCQM8SY Estimar 

10102 9ZTMXTSV Estimar 

10313 4KX30S6RD Desestimar 

10104 W93YNW8GF Desestimar 
10326 GFNT3200H Desestimar  

10371 6BK6STW0Q Estimar 

10184 C22B6ZHCT Estimar 

10372 H790YK29V Estimar 

10221 39HYF15N2 Desestimar 

10224 DPXVK2K1 Estimar parcialment 
10270 Y9VWRF9R4 Estimar 

10137 PM7NYZ69K Desestimar 

10248 1MXG599WM Estimar  

10361 BCDMMCWXF Desestimar  

10120 39V9JG61Q Desestimar 
10125 3L9YCSHR8 Desestimar  

10010 G2S20362Q Estimar 

10315 BGCSL09MD Desestimar  

 

4. Identificació d’aspectes de millora dels processos d’avaluació  

Els membres de la Comissió d’Apel·lacions identifiquen alguns aspectes de millora dels 

processos d’avaluació que recolliran en un document que transmetran a la Comissió 

d’Avaluació de la Recerca per a la seva consideració. 

 

5. Torn obert de paraules  

El Dr. Font reitera la seva satisfacció per haver treballat a la Comissió d’Apel·lacions i el seu 

agraïment als membres i al personal. 

La presidenta li agraeix novament la seva tasca com a membre de la Comissió 

d’Apel·lacions. 
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La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 

 

El secretari      Vist i plau 

       La presidenta, 

 

 

 

 

Maria Giné Soca     Maria Pau Ginebra Molins 

(Jordi Escolar Bañeres, 

secretari de la Comissió  

en el moment de l’aprovació) 
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