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Concepte EUR

Tarifa 1
Baixada de bandera .................................... 5,60
Km recorregut ............................................ 1,30
Hora d’espera............................................ 19,00
Percepció mínima ...................................... 7,50
Tarifa 2
Baixada de bandera .................................... 4,80
Km recorregut ............................................ 1,20
Hora d’espera............................................ 18,00
Percepció mínima ...................................... 6,50
Suplements
Avís telefònic o emissora ........................... 1,50
Servei urbanitzacions i afores ................... 3,00
Maleta o paquet superior 55x35x35 .......... 1,50
Animals domèstics .................................... 1,50
Nits especials i festes locals ....................... 3,50

La tarifa 1 s’aplicarà de 21 a 7 hores, dissabtes 
i festius

La tarifa 2 s’aplicarà els dies feiners de 7 a 
21 hores

Exp. TX-60/07.
Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. Tarifes 
servei auto taxi de Sant Vicenç de Montalt.

Autoritzar les tarifes, amb IVA inclòs, que es 
relacionen a continuació:

Concepte EUR

Tarifa 1
Baixada de bandera .................................... 2,35
Km recorregut ............................................ 0,91
Hora d’espera............................................ 16,70
Tarifa 2
Baixada de bandera .................................... 1,55
Km recorregut ............................................ 0,87
Hora d’espera............................................ 16,40
Mínim de percepció ................................... 5,00
Suplements
Paquets superiors a 55x35x35 .................... 1,37

La tarifa 1 s’aplicarà de 21 a 7 hores, dissabtes 
i festius

La tarifa 2 s’aplicarà els dies feiners de 7 a 
21 hores

Contra els acords de la Comissió de Preus de 
Catalunya es pot interposar un recurs d’alçada 
davant el conseller d’Innovació, Universitats i 
Empresa en el termini d’un mes a comptar de la 
data de la publicació d’aquest Edicte.

Barcelona, 25 de juny de 2007

BELEN MANZANO LAHOZ

Secretària de la Comissió
de Preus de Catalunya

(07.176.025)

AGÈNCIA DE GESTIÓ
D’AJUTS UNIVERSITARIS
I DE RECERCA

RESOLUCIÓ
IUE/2037/2007, de 25 de juny, per la qual es 
dóna publicitat a les instruccions per a la cer-
vkÝecek„"fgnu"ocpwcnu"fÓcxcnwcek„"fqegpv"fg"
les universitats públiques catalanes.

Atès que en data 22 de juny de 2007 la Co-
okuuk„"Gurge‡Ýec"rgt"c"nc"Xcnqtcek„"fgnu"Ofltkvu"
i Activitats Individuals de la Comissió d’Avalu-
ació de la Qualitat de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya va aprovar 
ngu"kpuvtweekqpu"rgt"c"nc"egtvkÝecek„"fgnu"ocpwcnu"
fÓcxcnwcek„"fqegpv"fg"ngu"wpkxgtukvcvu"r¿dnkswgu"
catalanes,

RESOLC:

Que es publiqui íntegrament al DOGC l’Acord 
p¿ogtq"5."fg"44"fg"lwp{"fg"4229."fg"nc"Eqokuuk„"
Gurge‡Ýec"rgt"c"nc"Xcnqtcek„"fgnu"Ofltkvu"k"Ce-
tivitats Individuals de la Comissió d’Avaluació 
de la Qualitat de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya, pel qual 
uÓcrtqxgp"ngu"kpuvtweekqpu"rgt"c"nc"egtvkÝecek„"
dels manuals d’avaluació docent de les univer-
ukvcvu"r¿dnkswgu"ecvcncpgu0

Barcelona, 25 de juny de 2007

ANTONI SERRA I RAMONEDA

President

ACORD

número 3, de 22 de juny de 2007, de la Comissió 
Gurge‡Ýec"rgt"c"nc"Xcnqtcek„"fgnu"Ofltkvu"k"Ce-
tivitats Individuals de la Comissió d’Avaluació 
de la Qualitat de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya, pel qual 
uÓcrtqxgp"ngu"kpuvtweekqpu"rgt"c"nc"egtvkÝecek„"
dels manuals d’avaluació docent de les univer-
sitats públiques catalanes

L’article 19.2 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, 
d’universitats de Catalunya, estableix que la 
docència universitària ha d’ésser objecte d’ava-
luació i que les universitats, conjuntament amb 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universi-
tari de Catalunya, han de desenvolupar metodo-
logies i programes d’avaluació de la docència en 
llurs diverses modalitats. Així mateix, l’article 72 
de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats 
de Catalunya, assenyala que el Govern de la 
Generalitat pot establir, per al personal docent i 
investigador funcionari i contractat, retribucions 
addicionals per mèrits docents, investigadors i 
de gestió, que s’assignen per mitjà del consell 
social a proposta del consell de govern, amb la 
valoració prèvia dels mèrits mitjançant l’avalu-
ació d’AQU Catalunya.

D’altra banda, l’article 140.1.e) de la Llei 
1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Cata-
lunya, estableix que correspon a la Comissió 
d’Avaluació de la Qualitat de l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
l’acreditació dels sistemes i els procediments 
d’avaluació de la qualitat de les universitats, 
inclosos els que es refereixen a la funció docent 
del professorat.

En aquest sentit, el Decret 405/2006, de 24 
d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions 
addicionals del personal docent i investigador 
hwpekqpctk"k"eqpvtcevcv"fg"ngu"wpkxgtukvcvu"r¿dnk-
ques de Catalunya, estableix el marc normatiu 
corresponent a les retribucions addicionals de 
docència, de recerca i de gestió.

Ara bé, amb caràcter previ a la publicació 
del Decret 405/2006, de 24 d’octubre, i en un 
context de col·laboració entre la Direcció Ge-
pgtcn"fÓWpkxgtukvcvu."ngu"wpkxgtukvcvu"r¿dnkswgu"
i AQU Catalunya, es va endegar un projecte 
d’avaluació de l’activitat docent prenent com a 
punt de partida els Criteris generals per a l’ava-
luació docent del professorat de les universitats 
r¿dnkswgu"ecvcncpgu."crtqxcv"rgn"Eqpugnn"Kpvgtw-
niversitari de Catalunya el desembre de 2002 i la 
Guia per al disseny i la implantació d’un model 
institucional d’avaluació docent del professorat 
c"ngu"wpkxgtukvcvu"r¿dnkswgu"ecvcncpgu."gncdqtcfc"
a partir del treball d’un grup d’experts. Aquesta 
guia constituí el referent per tal que les univer-
sitats establissin el seu propi model d’avaluació 
docent del professorat que quedà recollit en els 
respectius manuals d’avaluació docent.

Posteriorment, aquests manuals van ser cer-
vkÝecvu"rgt"nc"Eqokuuk„"Gurge‡Ýec"rgt"c"nc"Xcnq-
ració dels Mèrits i Activitats Individuals. Així, 
durant una etapa de quatre anys s’ha realitzat una 
aplicació experimental dels models d’avaluació 
docent que ha posat en relleu la pertinència i 
l’adequació de la orientació general adoptada.

La Resolució EDU/3814/2006, de 27 de no-
vembre, va establir la pròrroga de la vigència de 
nc"egtvkÝecek„"fgnu"ocpwcnu"fÓcxcnwcek„"fqegpv"
Ýpu"c"Ýpcnu"fg"nÓcp{"42290

Superada l’etapa experimental, i d’acord 
amb el plantejament consensuat pels princi-
rcnu"cigpvu."ecn"swg"ngu"wpkxgtukvcvu"r¿dnkswgu."
crtqÝvcpv"nÓgzrgtkflpekc"cewowncfc."clwuvkp"gnu"
seus manuals d’avaluació docent per a una nova 
egtvkÝecek„"c"Ý"fg"rqfgt"crnkect"gnu"ocpwcnu"
oqfkÝecvu"k"egtvkÝecvu"gp"nÓcxcnwcek„"fgnu"eqo-
plements de docència que es vagin meritant, any 
tgtg"cp{."gpvtg"fÓcnvtgu"Ýpcnkvcvu0

Gp"cswguv"ugpvkv."nc"Eqokuuk„"Gurge‡Ýec"rgt"c"
la Valoració dels Mèrits i Activitats Individuals 
ha acordat, el dia 22 de juny de 2007, l’aprovació 
de la Guia per al disseny i la implantació d’un 
model institucional d’avaluació docent del pro-
hguuqtcv"c"ngu"wpkxgtukvcvu"r¿dnkswgu"ecvcncpgu"*4c"
edició), a la qual s’han d’ajustar les propostes 
que presentin les universitats.

Posteriorment, durant l’any 2008, AQU Ca-
talunya elaborarà una nova resolució que regula-
rà una segona fase de revisió in situ o d’auditoria 
dels models que comportarà l’elaboració per part 
de la universitat d’un informe d’autoavaluació i 
la posterior auditoria d’un comitè extern. En el 
cas que la revisió resulti favorable comportarà 
l’acreditació del manual per un període de 5 
anys. La decisió d’acreditació correspondrà a 
la Comissió d’Avaluació de la Qualitat d’AQU 
Catalunya, amb la proposta prèvia de la Comis-
uk„"Gurge‡Ýec"rgt"c"nc"Xcnqtcek„"fgnu"Ofltkvu"k"
Activitats Individuals.

¡u"rgt"ckz”"swg"nc"Eqokuuk„"Gurge‡Ýec"rgt"c"
la Valoració dels Mèrits i Activitats Individuals 
acorda:

—1 Aprovar les instruccions per a la certi-
Ýecek„"fgnu"Ocpwcnu"fÓcxcnwcek„"fqegpv"fg"ngu"
wpkxgtukvcvu"r¿dnkswgu"ecvcncpgu."fÓceqtf"cod"
la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats 
de Catalunya.
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—2 El president de l’Agència per la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya ha de donar 
publicitat del present Acord al DOGC, i n’ha 
de garantir la difusió com a mínim en català, 
castellà i anglès mitjançant la seva publicació en 
el web de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya.

ANNEX

Kpuvtweekqpu"rgt"c"nc"egtvkÝecek„"fgnu"ocpwcnu"
d’avaluació docent de les universitats públiques 
catalanes.

—1 Objecte
L’objecte d’aquest Acord és aprovar les ins-

vtweekqpu"k"gn"rtqegfkogpv"rgt"c"nc"egtvkÝecek„"
dels manuals d’avaluació docent de les univer-
ukvcvu"r¿dnkswgu"ecvcncpgu0

—2 Sol·licituds
2.1 Podran sol·licitar la certificació dels 

Manuals d’avaluació docent mitjançant una sol-
licitud del rector o rectora adreçada al president 
de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Univer-
ukvctk"fg"Ecvcnwp{c."ngu"wpkxgtukvcvu"r¿dnkswgu"
ecvcncpgu"swg"vgpkgp"egtvkÝecv"gn"ugw"ocpwcn"
des de l’any 2003.

2.2 Els impresos de sol·licitud es poden 
obtenir al web de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya (http://www.
aqucatalunya.cat) i a la seu d’AQU Catalunya 
(Via Laietana, 28, 5a planta, 08003 Barcelona). 
A la sol·licitud s’hi ha de fer constar la data i 
l’òrgan que ha aprovat el manual.

—3 Documentació
3.1 A la sol·licitud cal adjuntar el Manual 

d’avaluació docent de la universitat, adaptat a 
les instruccions establertes en aquest proce-
diment.

3.2 L’Agència podrà demanar que s’esmenin 
o completin la sol·licitud i/o documentació quan 
no s’hagi presentat o sigui incompleta, en el 
vgtokpk"fg"32"fkgu"fgu"fg"nc"ugxc"pqvkÝecek„0

—4 Presentació de la sol·licitud i documen-
tació

El termini per a la presentació de les sol-
nkekvwfu"rgt"c"nc"egtvkÝecek„"fgnu"Ocpwcnu"fÓcxc-
luació docent s’obre el dia 1 d’octubre de 2007 
k"Ýpcnkv¦c"gn"fkc"53"fÓqevwdtg"fg"4229."codf„u"
inclosos.

—5 Instruccions per a la certificació dels 
manuals

La proposta de Manual d’avaluació docent 
presentada per la universitat ha d’ajustar-se a 
allò establert en la Guia per al disseny i la im-
plantació d’un model institucional d’avaluació 
fqegpv"fgn"rtqhguuqtcv"c"ngu"wpkxgtukvcvu"r¿dnkswgu"
catalanes (2a edició), aprovada per la Comis-
uk„"Gurge‡Ýec"rgt"c"nc"Xcnqtcek„"fgnu"Ofltkvu"
i Activitats Individuals, la qual es publicarà a 
la pàgina web d’AQU Catalunya (http://www.
aqucatalunya.cat).

5.1 D’acord amb allò establert en la Guia, la 
proposta de manual presentada per la universitat 
ha de concretar:

a) Objectius. La universitat ha de concretar en 
el seu Manual d’avaluació docent una declaració 
explícita dels objectius i la política institucional 

pel que fa a l’avaluació docent del professorat.
b) Objecte d’avaluació. Han de ser objecte 

fÓcxcnwcek„<"nc"rncpkÝecek„"fqegpv."gn"fgugpxqnw-
pament docent i els resultats de l’acció docent.

c) Agents d’avaluació. El manual ha de pre-
veure com a mínim el agents d’avaluació se-
güents: el propi professor o professora a través 
de l’autoinforme d’avaluació, els responsables 
acadèmics, estudiants i graduats i la Comissió 
d’avaluació de la universitat.

5.2 Per a la seva certificació els models 
d’avaluació docent han d’incorporar les dimen-
sions següents:

a) Autoinforme del professor:
Ha de contenir els indicadors establerts a 

la guia així com la determinació dels agents 
responsables de la seva avaluació.

El model de la universitat ha de fer constar els 
criteris de qualitat per a la seva valoració.
d+" RncpkÝecek„"fqegpv<
Ha de contenir els indicadors establerts en la 

guia, les fonts d’informació així com el criteri 
de qualitat per a la seva valoració.

En relació amb les retribucions addicionals per 
mèrits docents, cal una valoració favorable del 
seu contingut per part dels agents responsables 
de la seva valoració.

c) Actuació professional i desenvolupa-
ment:

Ha de contenir els indicadors establerts en 
la guia, les fonts d’informació, els agents res-
ponsables i el criteri de qualitat per a la seva 
valoració.

En relació amb les retribucions addicionals per 
mèrits docents, cal una valoració favorable del 
seu contingut per part dels agents responsables 
de la seva valoració.

d) Valoració dels resultats de l’activitat do-
cent:

Cal incloure els nivells de referència, les fonts 
d’informació i els agents responsables de deter-
minar la valoració.

En relació amb les retribucions addicionals per 
mèrits docents, cal una valoració favorable del 
seu contingut per part dels agents responsables 
de la seva valoració.

e) Valoració de la satisfacció dels estudiants 
i graduats:

Cal incloure els nivells de referència, les fonts 
d’informació i els agents responsables de deter-
minar la valoració.

En relació amb les retribucions addicionals per 
mèrits docents, cal una valoració favorable del 
seu contingut per part dels agents responsables 
de la seva valoració.

Especialment, i per a l’avaluació de les re-
tribucions addicionals per mèrits docents, la 
proposta de manual ha de preveure la condició 
que estableixi que no pot existir cap mena de 
compensació entre les anteriors dimensions.

—6 Vgtokpk"rgt"c"nc"egtvkÝecek„
Nc"egtvkÝecek„"fgn"Ocpwcn"fÓcxcnwcek„"fq-

egpv"q"nc"ugxc"fgpgicek„"gu"pqvkÝect§"cn"tgevqt"
o rectora de la universitat en el termini de 2 
mesos com a màxim, des de la presentació de 
la proposta de manual.

—7 Òrgan competent per emetre la certi-
Ýecek„

7.1 La Comissió d’Avaluació de la Qualitat 
desenvolupa la seva activitat mitjançant les co-

okuukqpu"gurge‡Ýswgu"swg"vgpgp"cvtkdw•fgu"hwp-
ekqpu"fÓcxcnwcek„."egtvkÝecek„"k"cetgfkvcek„0
904" Gp"eqpetgv."nc"egtvkÝecek„"fgn"Ocpwcn"

d’avaluació docent de la universitat que ho sol-
nkekvk"uÓgogv"rgt"ceqtf"fg"nc"Eqokuuk„"Gurge‡Ýec"
per a la Valoració dels Mèrits i Activitats Indi-
viduals. Aquest acord, que no exhaureix la via 
administrativa, pot ser objecte de recurs d’al-
çada davant de la Comissió permanent d’AQU 
Catalunya. La resolució que resolgui el recurs 
d’alçada exhaureix la via administrativa.

—8 Xkiflpekc"fg"ngu"egtvkÝecekqpu
Nc"egtvkÝecek„"goguc"rgt"nc"Eqokuuk„"Gu-

rge‡Ýec"rgt"c"nc"Xcnqtcek„"fgnu"Ofltkvu"k"Cevk-
xkvcvu"Kpfkxkfwcnu"fiu"x§nkfc"Ýpu"c"nc"rquvgtkqt"
acreditació del manual. En qualsevol cas, la 
egtvkÝecek„"vfi"wpc"xkiflpekc"o§zkoc"fÓwp"cp{"
des de la seva emissió.

—9 PqvkÝecek„
Gn"rtgukfgpv"fg"nc"Eqokuuk„"Gurge‡Ýec"rgt"c"

la Valoració dels Mèrits i Activitats Individuals 
pqvkÝect§"nc"egtvkÝecek„"fgn"ocpwcn"q"nc"ugxc"
denegació al rector o rectora de la universitat a 
través de qualsevol mitjà legal que permeti tenir 
constància de la seva recepció.

(07.176.084)
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