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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN N.4 

Lloc: Sala de Juntes del Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona (sala A/2003, 2a planta 

de l’edifici del Rectorat, campus de la UAB, 08193 Bellaterra) 

Data: 30 de març de 2017 

Hora d’inici del Consell de Govern: 16.15 hores 

Hora d’acabament: 19:15 hores 

Assistents: 

1. Josep Joan Moreso Mateos (president d'AQU Catalunya) 
2. Margarita Arboix Arzó (rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona) 
3. Enric Fossas Colet (rector de la Universitat Politècnica de Catalunya) 
4. Roberto Fernández Díaz (rector de la Universitat de Lleida) 
5. Josep Anton Ferré Vidal (rector de la Universitat Rovira i Virgili) 
6. Josep A. Planell Estany (rector de la Universitat Oberta de Catalunya) 
7. Jordi Montaña Matosas (rector de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya) 
8. Xavier Gil Mur (rector de la Universitat Internacional de Catalunya) 
9. Maite Signes Signes (rectora en funcions de la Universitat Abat Oliba CEU) 
10. Rosa Núria Aleixandre Cerarols (presidenta del Consell Social de la Universitat de Girona) 
11. Joan Pedrerol Gallego (president del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili) 
12. Jordi Pérez Sánchez (Universitat Pompeu Fabra, acadèmic) 
13. Esther Giménez-Salinas Colomer (Universitat Ramon Llull, acadèmica) 
14. Maria Pau Ginebra Molins (Universitat Politècnica de Catalunya, acadèmica) 
15. Oriol Ribera Fusalba (Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes, estudiant) 
16. Patricia Sofia Guzmán Valdéz (Universitat Rovira i Virgili, estudiant) 
17. Josep Simó Guzmán (Comissions Obreres de Catalunya, representant de les organitzacions 

sindicals) 
18. Joan Gabriel Burguera Serra (Unió General de Treballadors de Catalunya, representant de les 

organitzacions sindicals) 
19. Josep Pallarès Marzal (director general d'Universitats) 
20. Lluís Torner Sabata (president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca) 
21. Martí Casadesús Fa (director d'AQU Catalunya)  
22. Maria Giné Soca (secretària d'AQU Catalunya) 

Excusen l’absència 

1. Joan Elias García (rector de la Universitat de Barcelona) 
2. Jaume Casals Pons (rector de la Universitat Pompeu Fabra) 
3. Sergi Bonet Marull (rector de la Universitat de Girona) 
4. Joan Corominas Guerin (president en funcions del Consell Social de la Universitat de Barcelona) 
5. Josep M. Garrell Guiu (rector de la Universitat Ramon Llull) 
6. Gabriel Masfurroll Lacambra (president del Consell Social de la Universitat Autònoma de 

Barcelona) 
7. Ramon Carbonell Santacana (president del Consell Social de la Universitat Politècnica de 

Catalunya) 
8. Núria Basi Moré (presidenta del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra) 
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9. Delfí Robinat Català (president del Consell Social de la Universitat de Lleida) 
10. Francesc Ramon Subirada Curcó (director general de Recerca)  

Convidats 

11. Esteve Arboix Codina, cap de l’Àrea de Professorat i Recerca d’AQU Catalunya, per al punt 4 
d’Informe del president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca 

 

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió: 

 

La rectora Margarita Arboix dóna la benvinguda a la Universitat Autònoma de Barcelona als 

membres del Consell de Govern d’AQU Catalunya. 

El president d’AQU Catalunya agraeix la intervenció de la rectora i, també, les facilitats que la seva 

universitat ha donat a AQU Catalunya per poder disposar d’un espai de trobada per dur a terme la 

reunió del Consell de Govern. 

El president d’AQU Catalunya presenta els nous membres del Consell de Govern d’AQU Catalunya 

que han excusat la seva absència a la reunió d’avui: el nou rector de la Universitat de Barcelona, 

el Sr. Joan Elias García; el president en funcions del Consell Social de la Universitat de Barcelona, 

el Sr. Joan Corominas; i el nou president del Consell Social de la Universitat de Lleida, el Sr. Delfí 

Robinat i Català. El president agraeix la col·laboració dels antics membres del Consell de Govern, 

especialment la del Dr. Dídac Ramírez, i també del Sr. Joaquim Alemany i del Sr. Ramon Roca. 

A continuació, el president d’AQU Catalunya dóna la benvinguda al professor Jordi Pérez, que 

substitueix el Sr. Josep Eladi Baños, el qual va presentar la seva renúncia com a membre acadèmic 

del Consell de Govern elegit pel Consell Interuniversitari de Catalunya. El president agraeix la 

contribució del Sr. Baños al Consell de Govern d’AQU Catalunya mentre va durar el seu mandat. 

Seguidament, dóna la benvinguda als nous membres estudiants escollits pel CEUCAT, el Sr. Oriol 

Rivera i la Sra. Patrícia Sofía Guzmán, que substitueixen el Sr. Lluís Forcadell i la Sra. Jessica 

Marqués i, també, a la rectora en funcions de la Universitat Abad Oliba-CEU, la Dra. Maite Signes. 

Finalment, el president d’AQU Catalunya presenta el Sr. Esteve Arboix, cap de l’Àrea de 

Professorat i Recerca d‘AQU Catalunya, que ha estat convidat al Consell de Govern a petició del 

president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca per tractar el punt de l’ordre del dia 

corresponent a la presentació de l’Informe del president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca.  
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1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior 

El president presenta i sotmet a l’aprovació l’acta del Consell de Govern N.3, de 18 de juliol de 

2016. 

 

S’aprova per unanimitat i assentiment. 

Acord: ACG201701 

 

2. Informe del president d’AQU Catalunya 

El president d’AQU Catalunya informa, en primer lloc, que el Govern de la Generalitat de 

Catalunya ha aprovat el Decret 315/2016, de 8 de novembre, dels Estatuts d’AQU Catalunya 

que despleguen la Llei 15/2015, de 21 de juliol, d’AQU Catalunya. Les principals novetats són 

que: adapten les funcions dels òrgans de Govern d’AQU Catalunya a les demandes de la Llei 

15/2015 i a la normativa vigent; creen la Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes; 

despleguen la composició de la Comissió Assessora; despleguen el contracte programa entre 

la Generalitat de Catalunya i AQU Catalunya; i actualitzen el règim d’impugnació dels actes 

dels òrgans col·legiats, el silenci administratiu i l’estructura orgànica. 

En segon lloc, el president d’AQU Catalunya informa que s’ha resolt el recurs contenciós-

administratiu contra la no avaluació de l’activitat investigadora del Personal Docent i 

Investigador (PDI) laboral interí, per la sentència 40/2017, de 9 de febrer, del Jutjat Contenciós 

Administratiu 2 de Barcelona. La sentència és estimatòria a la demanda interposada pel 

professorat PDI laboral interí i, per tant, AQU Catalunya ha d’avaluar aquest col·lectiu aplicant 

el mateix procediment que al PDI fix, tant en l’avaluació de l’activitat de recerca com docent. 

D’acord amb el Govern de la Generalitat de Catalunya, AQU Catalunya no ha recorregut la 

sentència i el 24 de març de 2017 s’ha notificat a AQU Catalunya la seva fermesa que serà 

notificada a les persones interessades. D’altra banda, com a conseqüència d’aquesta 

sentència queda sense efecte el Conveni per al reconeixement de l’activitat de recerca i la 

certificació dels informes de reconeixement de l’activitat docent del professorat agregat interí 

amb totes les universitats públiques catalanes. 

En tercer lloc, el president d’AQU Catalunya informa que el 21 de novembre de 2016 es va 

constituir la Comissió Permanent d’AQU Catalunya que, d’acord amb els criteris aprovats pel 

Consell de Govern, es renova cada any. En aquesta reunió es va presentar i aprovar l’informe 

d’autoavaluació per al procés d’avaluació externa internacional de compliment dels Standards 

and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (EGS) per 

delegació del Consell de Govern. També es va aprovar la modificació dels Segells de Qualitat 

d’AQU Catalunya i Condicions per al seu ús i el pressupost definitiu 2016 d’AQU Catalunya 

així com la ratificació dels convenis subscrits i signats per l’Agència entre el juliol i l’octubre de 

2016. 

Finalment, el president explica que del 5 al 8 de febrer de 2017 AQU Catalunya va rebre la 

visita del comitè extern nomenat per ENQA per avaluar el compliment d’AQU Catalunya dels 
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ESG. El comitè es va entrevistar amb tots els grups d’interès i en aquests moments AQU 

Catalunya es troba a l’espera de l’emissió de l’Informe d’avaluació externa.  

El president obre un torn obert de paraules. 

El representant de Comissions Obreres de Catalunya considera que la posició de l’Agència en 

la qüestió de la no avaluació de l’activitat investigadora del PDI laboral interí sobrepassava les 

seves funcions al situar-se en un debat polític que no li pertocava. Tanmateix, agraeix a 

l’Agència que no hagi recorregut la sentència i pregunta si a partir d’ara avaluarà amb 

normalitat les figures de PDI interí. 

El president d’AQU Catalunya explica que l’avaluació del PDI interí s’integrarà sense cap 

diferència en les properes convocatòries d’avaluació del professorat. 

El representant dels estudiants, el Sr. Oriol Rivera, pregunta com l’Agència garanteix que, en 

els processos d’avaluació -especialment pel que fa als de verificació i acreditació-, es tinguin 

en compte els resultats d’aprenentatge (learning outcomes), que és el canvi de paradigma que 

impulsen els ESG aprovats el 2015 a Yerevan (República d’Armènia). 

El director respon que AQU Catalunya té en compte els resultats d’aprenentatge dels 

estudiants en els processos d’acreditació, en una dimensió específica de qualitat dels 

programes formatius. A més, afegeix que en tots els comitès d’avaluació externa hi participen 

estudiants, que també analitzen des del seu punt de vista aquesta dimensió. 

 

3. Informe del director d’AQU Catalunya i president de la Comissió d’Avaluació 

Institucional i de Programes 

El director d’AQU Catalunya i president de la Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes 

presenta el seu informe que tracta vuit qüestions. 

En primer lloc, comparteix amb els membres del Consell de Govern els indicadors d’activitat 

d’AQU Catalunya, tant pel que fa a Qualitat Institucional, com d’Avaluació del Professorat i 

Internacionalització. En els dos primers remarca l’increment d’activitat i en el darrer l’increment 

de finançament extern per a projectes internacionals.  

En segon lloc, el director explica el funcionament del Marc per a la verificació, el seguiment, la 

modificació i l’acreditació de les titulacions universitàries oficials (Marc VSMA). Concretament: 

 El 2017 hi haurà una reducció en un 26% del nombre de titulacions que l’Agència 

avaluarà respecte del 2016 i el nombre de visites externes a centres passa de 87 a 

54. Pel que fa als resultats, el 10% de les acreditacions a titulacions realitzades són 

amb condicions, el 72% són favorables i el 18% amb excel·lència.  

 L’Agència centrarà el seguiment als programes de doctorat i a les titulacions que han 

obtingut un resultat en condicions.  

 S’ha creat un grup de treball per al compliment de la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva 

de dones i homes, la qual conté un apartat específic que fa referència a l’acreditació 

de les titulacions i s’ha de tenir en compte per aplicar-ho a finals de 2017.  
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 S’ha publicat al web la sol·licitud per a l’acreditació de les dimensions addicionals, 

que és aplicable per a les tres dimensions addicionals a través de convenis amb les 

universitats. Les visites previstes el 2016 es duran a terme el primer semestre de 

2017. 

 Pel que fa als ensenyaments artístics superiors equivalents a grau s’ha emès l’informe 

de la “Situació dels estudis superiors de disseny a Catalunya al marc regulador dels 

ensenyaments artístics superiors de l’espai europeu d’educació superior” (desembre 

2016) i s’està treballant amb la nova Guia per a l’acreditació dels ensenyaments 

artístics superiors, que inclou un segell específic per a aquestes titulacions diferent 

del de les de grau. 

En tercer lloc, el director d’AQU Catalunya explica que el procés de certificació del Sistema 

Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ) està a l’espera que la Comissió de Política 

Universitària del Ministeri aprovi el protocol per a la certificació dels SIGQ. AQU Catalunya ha 

publicat al DOGC la sol·licitud per a la certificació dels SIGQ dels centres docents. Actualment, 

a Catalunya hi ha dos centres que tenen el seu SIGQ certificat i l’Agència revisarà al segon 

semestre la guia, tot introduint les millores detectades en l’experiència d’avaluació dels dos 

primers centres. 

El director informa que AQU Catalunya va presentar a una convocatòria d’ajuts de la INQAAHE 

un projecte per definir una proposta de Marc de qualificacions català d’acord amb el European 

Qualification Framework. Aquest projecte ha estat escollit i finançat i s’ha creat un grup de 

treball per tal que el desenvolupi.  

A continuació, el director d’AQU Catalunya i president de la Comissió d’Avaluació Institucional 

i de Programes (CAIP) explica les reunions que ha dut a terme la CAIP, i com a més destacat 

remarca la modificació de 10 guies d’avaluació per tal que totes elles adoptessin una estructura 

comuna de contingut. 

El director d’AQU Catalunya informa que l’Agència ha arribat a un acord amb el CSUC pel qual 

es podrà facilitar la sol·licitud d’acreditacions de professorat i trams de recerca per part del 

sol·licitant, i assegurar la qualitat per part de l’avaluador. L’acord consistiria a permetre que 

AQU Catalunya tingués accés a dades públiques del Portal de Recerca de Catalunya a través 

del codi ORCID. Gràcies a això, es podrien vincular els articles als índex d’impacte de la revista 

i quartil, el sol·licitant podria escollir els outputs més rellevants, modificar-los si fos necessari i 

incloure’n de nous i facilitar la feina als avaluadors. 

El director explica que l’Estudi d’Inserció Laboral 2017 es troba en fase de realització del treball 

de camp. 

I, finalment, explica el canvi d’enfocament en les jornades que organitza AQU Catalunya, que 

s’organitzen per àmbits sectorials. Les primeres han estat les d’Infermeria i Medicina, en les 

quals AQU Catalunya reuneix tota la informació disponible d’acreditacions, enquestes 

d’inserció laboral a graduats i ocupadors i enquestes de satisfacció, i les presenta als 

col·lectius afectats per tal d’establir propostes de millora. Les properes jornades que AQU 

Catalunya organitzarà són: una d’Educació, una per presentar els resultats de l’estudi 

d’inserció laboral 2017 i una altra d’Enginyeria. 
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El president obre un torn obert de paraules. 

El rector de la Universitat Rovira i Virgili felicita a AQU Catalunya i a tot el seu personal per la 

tasca desenvolupada i pregunta per la causa de la demora en l’aprovació del protocol per a la 

certificació del SIGQ per part del Ministeri i pel valor afegit que aportarà un Marc de 

Qualificacions Català. Finalment, el rector comparteix la reflexió que creu que caldria limitar 

les dimensions addicionals a possibilitats pressupostàries. 

En relació amb la primera qüestió el director respon que un dels motius en la demora ha estat 

el canvi de director a ANECA, cosa que ha pogut endarrerir el procés d’elaboració del protocol. 

Pel que fa a la segona qüestió, el director explica que un dels objectius és poder arribar a 

diferenciar els graus de quatre i tres anys, tal com ho fan a altres països. 

El representant de la Unió General de Treballadors de Catalunya li consta alguna disfunció en 

els processos d’acreditació causada pel fet que algun autoinforme elaborat en català s’ha lliurat 

a comitès d’avaluació externa en els quals no hi havia cap catalanoparlant. Considera que 

l’Agència hauria de garantir que les qüestions lingüístiques no tenen impacte ni conseqüències 

en els processos d’avaluació.  

El director considera que les qüestions lingüístiques no tenen impacte ni conseqüències en els 

processos d’avaluació. Concretament, explica que els informes d’acreditació que emet AQU 

Catalunya han de ser en castellà perquè van al Consejo de Universidades. L’Agència dóna 

llibertat a les universitats perquè elaborin l’informe d’autoavaluació en la llegua que prefereixin, 

català o castellà, tret de si és una avaluació internacional que ha de ser en anglès. En el cas 

dels informes en català, si es considera necessari, es tradueixen de forma automàtica al 

castellà. En tot cas el director garanteix que les visites més complexes compten amb un 

secretari que és personal tècnic d’AQU Catalunya, el qual garanteix que no hi hagin 

interpretacions errònies dels continguts dels informes. 

La rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona felicita a AQU Catalunya per la feina 

realitzada. Tanmateix, comparteix dues preocupacions. La primera respecte el canvi de 

metodologies i criteris en mig dels processos d’avaluació, que possiblement ha repercutit en 

la valoració final dels estudis, no atorgant acreditacions excel·lents en titulacions que abans 

ho haguessin estat; i, la segona, respecte la manca de seriositat d’algun comitè en el 

compliment dels horaris o canvis d’última hora que afegeixen més tensió innecessària al 

centre. La rectora proposa per a la primera qüestió que els processos de revisió es facin quan 

s’acabin els processos no mentre estan oberts i, respecte la segona, creu que cal enfortir la 

formació als comitès demanant la màxima seriositat en el compliment del programa de les 

visites externes. 

El director respon que el canvi de guies i de criteris es va haver de dur a terme sense aturar el 

procés, però considera que ara la situació es troba prou estable com perquè no torni a succeir. 

En el cas de la composició dels comitès, el director explica que l’Agència fa molt d’èmfasis en 

la seva formació, però que el 2016, per atendre l’alt nombre de visites va haver de nomenar 

nous experts, alguns dels quals no van funcionat com s’esperava. En tot cas explica que 

l’Agència ha fet la valoració dels experts i s’han seleccionat els millors per a tenir en compte 

en futures acreditacions. 
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La presidenta del Consell Social de la Universitat de Girona considera que l’Agència està 

treballant molt bé i que els resultats de les seves avaluacions són reconegudes i positives per 

al sistema. Així mateix, la presidenta pregunta, d’una banda, per com l’Agència garanteix la 

igualtat efectiva entre homes i dones en el cas de l’avaluació dels mèrits de recerca pel que fa 

baixes de maternitat; i, de l’altra, com s’assegura que en els estudis de Medicina la taxa 

d’associats sigui suficient per garantir la bona formació d’aquests professionals. 

El rector de la Universitat Rovira i Virgili, com a continuació de la segona qüestió plantejada 

per la presidenta del Consell Social de la Universitat de Girona, a més de fer-ho extensiu a 

totes les titulacions i instal·lacions necessàries per impartir-les (pe. laboratoris) creu que potser 

seria convenient establir les taxes d’una forma realista i amb sentit comú, pel cost que 

signifiquen. 

El president d’AQU Catalunya, en relació amb la primera qüestió respon que s’avaluen els 

mèrits de recerca aportats per l’avaluat; en relació amb la segona qüestió creu que caldria 

distingir entre la taxa necessària i la taxa a la qual s’aspira, i informa que en pren nota per fer 

l’esforç i millorar en aquest àmbit. 

El representant de Comissions Obreres de Catalunya felicita a l’Agència per la feina feta i 

demana més recursos econòmics al representant del govern per a l’Agència. Creu que AQU 

Catalunya ha de tenir una dotació més adequada a la que té i un pressupost superior. Així 

mateix, pregunta pel criteri d’AQU Catalunya en utilitzar el JCR com a índex per avaluar 

l’impacte de la recerca del PDI, i més tenint en compte la limitació que representa en àmbits 

com ara les Ciències Socials i les Humanitats. 

El director d’AQU Catalunya explica que no és l’únic índex que s’utilitza i que el sol·licitant pot 

afegir els que consideri oportuns. 

El cap de l’Àrea d’Avaluació de Professorat i Recerca destaca que el Journal Impact Factor 

(JIF), si bé és l’indici més emprat per la CAR, no és l´únic mecanisme per a la mesura de 

l’impacte científic de les publicacions. Així, hi ha comissions específiques que consideren altres 

indicis de repercussió (com ara SCOPUS, CARHUS, etc.). 

El representant dels estudiants, el Sr. Oriol Rivera, pregunta sobre la motivació de l’elaboració 

de la proposta de Marc de Qualificacions Català. I també demana per la composició del grup 

de treball, en la qual lamenta que no hi hagin representats estudiants. 

El director respon que la motivació de la confecció de la proposta de Marc de Qualificacions 

Català sorgeix de la necessitat de diferenciar i de donar unes directrius clares sobre què ha de 

ser un títol de tres anys i un títol de quatre anys. Pel que fa a la composició del Grup de treball, 

el director explica que s’ha definit amb acadèmics rellevants i amb representants del Govern 

de Catalunya de l’àmbit de les universitats i d’ensenyament. Si bé al grup de treball no hi ha 

cap estudiant, el director es compromet a tenir en compte la veu dels estudiants.  

La rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona creu que és imprescindible clarificar les 

competències que han de tenir els graus de tres i de quatre anys, però afegeix la seva 

preocupació per les connotacions laborals que es podrien desprendre del document. Demana 

la màxima cura en la seva confecció. 
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4. Informe del president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca  

El president felicita el president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca per haver estat 

guardonat amb el Premi Nacional de Recerca 2016.  

El president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca explica les principals actuacions de la 

Comissió que presideix i que són: pel que fa a la consolidació de l’adaptació a la Llei 15/2015, 

de 21 de juliol, d’AQU Catalunya, la integració dels membres de l’antiga Comissió d’Avaluació 

del Professorat Lector i Professorat Col·laborador, la modificació del Reglament de 

funcionament intern i dels procediments d’avaluació, la revisió en curs dels criteris d’avaluació 

del professorat lector que han iniciat algunes comissions específiques; també ha donat suport 

al Programa Jaume Serra Húnter, que ha comportat un increment important de les sol·licituds; 

l’apertura de les convocatòries per a l’avaluació del PDI interí; i la implantació de les mesures 

internes de transparència i qualitat interna com són: la tramesa d’ofici de les puntuacions 

assolides en els informes desfavorables (agregat i catedràtic, lector a partir de 2017), la 

publicació del Reglament, el procediment d’avaluació i dels protocols que concreten el perfil 

dels acadèmics que poden participar en els processos d’avaluació del professorat de la 

Comissió d’Avaluació de la Recerca, i la creació de la mètrica interna de taxa de fiabilitat de 

l’avaluació.  

El president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca informa del treball de reflexió que la 

Comissió ha fet al voltant dels criteris d’avaluació dels casos d’Infermeria i Fisioteràpia que 

s’ha concretat en les mesures següents: s’han modificat els criteris públics d’avaluació per tal 

que la comissió específica de Ciències Mèdiques i de la Salut disposi d’elements que permetin 

fer un tractament singular d’algunes àrees de coneixement; s’ha establert un període transitori 

de tres anys en què Infermeria serà tractada com un àmbit singular; s’ha incorporat a la 

Comissió específica de Ciències Mèdiques i de la Salut especialistes en l’àmbit de la Infermeria 

i Fisioteràpia, com a assessors en les avaluacions de professorat; i, finalment, s’ha encetat un 

procés des seguiment actiu d’aquestes mesures per part de la Comissió d’Avaluació de la 

Recerca. 

El president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca li cedeix la paraula al cap de l’Àrea 

d’Avaluació de Professorat i Recerca que explica les actuacions en el marc de la Comissió 

d’Avaluació de la Recerca en el darrer any.  

En primer lloc, indica l’increment que hi ha hagut en el nombre de sol·licituds en les 

convocatòries de 2016 com a conseqüència de l’efecte crida del Programa Serra Húnter, tant 

en les categories de lector com d’agregat. També informa que les taxes d’èxit s’han mantingut 

respecte els anys anteriors (60% en el cas dels lectors, 55% en el cas dels agregats i 59% en 

el cas dels catedràtics). D’altra banda, informa que AQU Catalunya mesura el nombre d’intents 

necessaris per superar l’avaluació per part de les persones sol·licitants i en totes les figures 

més del 80% ho aconsegueix al primer intent. En el cas dels sexennis també comenta 

l’avaluació realitzada en la qual el 90% de les sol·licituds del PDI funcionari han estat 

avaluades favorablement i aquest percentatge és del 72% en el cas del PDI contractat. 

En relació amb el reconeixement de la recerca del PDI interí, informa de l’estratègia que 

seguirà la CAR per donar compliment al sentència estimatòria 40/2017 segons la qual no es 
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poden fer distincions entre el personal permanent i el personal interí. Així, d’una banda, els 

Informes de reconeixement de l’activitat de recerca avaluats en el marc del conveni es 

reconeixeran d’ofici com a avaluacions de l’activitat investigadora, de l’altra, a partir de 2017 

el PDI agregat interí s’avaluarà conjuntament amb la resta del PDI contractat. Finalment, la 

CAR obrirà una convocatòria extraordinària per a l’avaluació del PDI contractat el proper mes 

de juny de 2017. 

I en relació amb l’enquesta realitzada als sol·licitants el 2016 explica que el 90% valoren com 

a positiva o molt positiva la informació rebuda per part d’AQU Catalunya. El 73% valoren 

positivament l’adequació i el nivell d’exigència dels criteris d’avaluació, increment de gairebé 

6pp respecte el 2015. I es manté en un 68% els enquestats que consideren que és poc clara 

l’argumentació rebuda en els informes d’avaluació. La valoració mitjana global ponderada del 

procés és de 6,49 sobre 10. 

A continuació el cap de l’Àrea d’Avaluació de Professorat i Recerca explica l’anàlisi dels 

resultats de la convocatòria 2016 del Programa Serra Húnter, que en aquesta edició ha inclòs, 

també, la categoria de lector.  

Pel que fa al perfil, l’edat mitjana de les persones que s’hi ha presentat és alta pel que hauria 

de ser aquesta figura, gairebé 39 anys. En el cas de les nacionalitats, si bé la capacitat de 

difusió és alta, atès que s’han rebut peticions de més de 40 nacionalitats diferents, la capacitat 

d’atracció de sol·licitants continua baixa, atès que 3 de cada 4 tenen nacionalitat espanyola i 

el 90% resideixen a Catalunya. 

Quan s’analitzen els resultats de la convocatòria del Programa Serra Húnter amb els 

sol·licitants que s’avaluen per la via normal, es comprova que els favorables del Programa 

assoleixen puntuacions més altes, tant en el cas dels lectors com dels agregats. 

Finalment, indica que les sol·licituds del SHP generen més dificultats tècniques d’avaluació 

atès que els candidats no utilitzen el mateix model de currículum que els de la via general. 

El president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca aclareix que la taxa de fiabilitat de les 

avaluacions del professorat 2014 i 2015 és una mètrica interna que mostra la consistència en 

la forma d’aplicar els criteris per part dels membres de les comissions d’avaluació.  

El president d’AQU Catalunya, abans d’iniciar el torn obert de paraules, explica que s’ha 

entrevistat amb el director general de recerca del Ministeri per tal que cedeixin a AQU 

Catalunya els resultats de les avaluacions de sexennis de la CENAI per poder reconèixer 

automàticament els sexennis avaluats al personal funcionari. 

El rector de la Universitat Ramon Llull pregunta sobre si AQU Catalunya està en disposició de 

proporcionar el perfil del professorat avaluat favorablement en cada àmbit. 

El director d’AQU Catalunya respon que s’està desenvolupant, ja es disposen d’indicadors 

però s’està analitzant la fiabilitat estadística. 

El representant de la Unió General de Treballadors de Catalunya agraeix a AQU Catalunya i, 

especialment, a la Comissió d’Avaluació de la Recerca que hagi implantat algunes mesures 

que des de la seva organització s’havien traslladat a l’Agència per millorar la transparència del 
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procés d’avaluació del professorat. Així mateix, demana que es continuïn fent esforços en 

l’àmbit de la justificació de les avaluacions desfavorables, perquè tal com mostra l’enquesta 

és un punt que encara té marge per a la millora. També mostra la seva preocupació pel valor 

inferior que els criteris d’avaluació donen a les editorials nacionals respecte les internacionals. 

Creu que caldria corregir aquesta qüestió, ja que no encaixa en determinats àmbits singulars 

i, en aquest sentit, proposa una minoració del grau de concreció dels criteris esmentats.  

El president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca respon que cal que s’estableixi un mínim 

de publicacions en els criteris d’avaluació, ara bé, les comissions específiques, en cas de 

dubte, fan que predomini la qualitat del currículum respecte la quantitat. El president agraeix 

l’aportació realitzada, recull la petició per tal d’analitzar-la i trobar una manera d’incorporar-la. 

El representant de Comissions Obreres de Catalunya felicita a l’Agència per les millores 

substancials que ha anat introduint en els processos d’avaluació del professorat — en concret 

el canvi en mostrar les puntuacions obtingudes pels avaluats i el fet que properament es 

publiquin el nom de les persones que assessoren a les comissions d’avaluació—, i en la 

quantitat d’informació transparent que hi ha a la pàgina web. Tanmateix, vol compartir algunes 

qüestions: considera que seria una millora a implantar el fet de definir amb quin mínim de punts 

se supera l’avaluació; així, també, considera que en alguns casos els criteris són massa 

concrets i no permeten un encaix fàcil d’alguns àmbits del coneixement, com per exemple quan 

s’estableix l’ordre en la qual ha d’aparèixer un investigador en una publicació; també creu que 

no es té en compte suficientment el peer review en algunes disciplines; i finalment pregunta 

per si la taxa d’èxit és baixa. 

El president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca creu que és important marcar l’ordre en 

la qual apareixen els sol·licitants en les publicacions perquè és la manera de conèixer la 

rellevància de la seva contribució en la recerca. Pel que fa a les mesures de transparència el 

president remarca la prudència en què han de ser dissenyades i implantades, tot tenint en 

compte paràmetres i bones pràctiques internacionals, com per exemple el fet que el llistat 

d’assessors no es publiqui fins que ha finalitzat tot el procés d’avaluació. 

El cap de l’Àrea de Professorat i Recerca de Catalunya destaca que el principal mecanisme 

d’avaluació és el peer review previ que han passat les publicacions que aporten els 

sol·licitants, atès que l’avaluació que fa AQU és secundària (a partir d’indicis de qualitat). Així 

mateix, comparteix que s’implantarà l’avaluació ítem a ítem tal com fa la CNEAI en el cas de 

l’avaluació de sexennis. També informa que s’ha encarregat un assessorament expert perquè 

es faci una precisió terminològica dels criteris d’avaluació actuals. En tot cas aclareix que ens 

els criteris està establert que per superar l’avaluació s’ha d’obtenir amb la meitat dels punts, 

en una escala que en general va de 0 a 100. Finalment, responent la qüestió plantejada sobre 

la taxa d’èxit, més que una valoració de si és alta o baixa el que creu que és remarcable és 

que és una taxa constant, per tant dóna un missatge clar als avaluats que els criteris són 

estables. 

El representant de Comissions Obreres de Catalunya, en relació amb el Programa Serra 

Húnter, comenta que si té la pretensió de fitxar talent extern creu que l’origen del talent hauria 



 

 

 

 

 Consell de Govern │ 30.03.2017 │ Acta núm. 4  11 

de ser indistint. Així mateix, pregunta perquè AQU Catalunya no avalua concursos d’habilitació 

de funcionaris i per què no s’avaluen els sexennis dels funcionaris. 

El president d’AQU Catalunya respon a la primera qüestió que el marc legal no ho permet  i en 

el segon cas, AQU Catalunya reconeix automàticament els trams atorgats per la CNEAI per 

no sotmetre al sol·licitant a una doble avaluació. Tanmateix, el president explica que si un 

professor vol ser avaluat per AQU Catalunya també ho pot sol·licitar, en el cas del tram català. 

La rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona demana que les avaluacions del 

professorat, a més de la dimensió de la recerca tinguessin en compte la dimensió docent. 

El president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca respon que la docència es té en compte 

en les avaluacions per a l’emissió dels informes per a la categoria de lector. La Llei 

d’Universitats, però, estableix clarament que les acreditacions han de ser solament de recerca. 

Així mateix, creu que abans d’impulsar una proposta com aquesta caldria reflexionar-la amb 

profunditat. 

La presidenta de la Comissió d’Apel·lacions pregunta sobre qui decideix on assignar un 

expedient, sobretot pel que fa als casos que estan a la frontera entre diferents disciplines. 

El cap de l’Àrea de Professorat i Recerca respon que AQU Catalunya actua d’acord amb un 

protocol en el qual l’assignació primera és la que escull el propi sol·licitant, en cas de dubte 

s’analitza l’historial del sol·licitant. Si es justifica en un recurs pot canviar-se de comissió. De 

vegades l’avaluen experts de comissions específiques diferents però finalment és el president 

d’una única comissió específica el que signa la resolució final. 

El rector de la Universitat Oberta de Catalunya fa constar el seu desacord en el fet que les 

agències externes d’avaluació avaluïn el professorat, funció que creu que ha de recaure a les 

institucions universitàries. 

El representant de la Unió General de Treballadors de Catalunya se suma a l’opinió del rector 

de la Universitat Oberta de Catalunya. 

El president d’AQU Catalunya respon que creu que amb el temps la singularitat que les 

agències externes avaluïn el professorat anirà desapareixent. 

 

5. Informe anual de la presidenta de la Comissió d’Apel·lacions 

La presidenta explica l’informe que es troba adjunt al dossier de la documentació en el qual es 

descriu que fins a la data de la reunió s’han elaborat un total de 7 informes d’avaluacions 

institucionals i de programes, dels quals se n’han estimat 2.  

En el cas dels recursos d’alçada de les avaluacions del professorat explica que s’han rebut 28 

recursos, dels quals se n’han estimat 12.  

Per a realitzar aquesta tasca, la presidenta explica que es demana un informe al president de 

la comissió específica i l’opinió de dos experts externs independents de les comissions 

d’avaluació. A partir d’aquests informes la Comissió d’Apel·lacions analitza la informació i pren 

la decisió de forma col·legiada. 
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Com a actuació de la Comissió destaca el fet que s’ha creat un banc d’experts. S’ha proposat 

a un conjunt de 43 persones que formin part d’aquest banc d’experts revisors de la Comissió 

d’Apel·lacions, i de moment 21 han acceptat formar-ne part. 

Finalment, la presidenta de la Comissió d’Apel·lacions explica que la funció de la Comissió no 

solament és resoldre, sinó trametre recomanacions a les comissions avaluadores per tal 

d’assegurar que hi hagi homogeneïtat entre àmbits de coneixement, així com també proposar 

millores en els procediments d’avaluació, certificació i acreditació. Fins al moment s’han 

traslladat les recomanacions següents: 1) la necessitat de l’aprovació d’un procediment de 

revisió mitjançant la presentació d’un recurs d’alçada davant dels desacords sobre les 

qualificacions (condicionada o en procés d’excel·lència) de l’acreditació de les titulacions 

universitàries per part de la Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes; i 2) la necessitat 

de millorar i aclarir els criteris de l’àmbit de Ciències del procediment d’avaluació de l’activitat 

investigadora (trams de recerca) per part de la Comissió d’Avaluació de la Recerca. Ambdues 

millores han estat acceptades per les comissions esmentades. 

El president d’AQU Catalunya obre un torn obert de paraules. 

El rector de la Universitat Rovira i Virgili comparteix la reflexió de la necessitat d’entendre que 

en els processos d’avaluació també s’hi barregen emocions. I, per tant, demana la màxima 

prudència en les valoracions que emetin els comitès d’avaluació externa per tal d’assegurar 

que estan basats en evidències i fets objectius i, d’aquesta manera, evitar la percepció de 

possibles conflictes d’interessos amb els avaluats. 

 

6. Presentació i aprovació, si escau, de la modificació de la planificació de visites externes 

a centres que imparteixen titulacions universitàries oficials per a 2017 i de la planificació 

per a 2018  

El director d’AQU Catalunya explica les modificacions que s’han realitzat en relació amb la 

Planificació de visites externes a centres que imparteixen titulacions universitàries oficials per 

a 2017. Totes aquestes modificacions s’han realitzat a petició dels vicerectors responsables 

de la qualitat de cada universitat. Concretament, de 132 visites planificades s’ha reduït un 

màster i s’han incrementat set titulacions. 

D’altra banda, explica la planificació de visites externes a centres que imparteixen titulacions 

universitàries oficials per a 2018. Concretament, es preveu realitzar 59 visites externes per 

visitar 9 graus, 88 màsters i 42 doctorats. 

No es demana cap paraula al torn obert que obre el president. 

 

S’aproven per unanimitat i assentiment la modificació de la planificació de visites externes a 

centres que imparteixen titulacions universitàries oficials 2017 i la planificació de 2018. 

 

Acord: ACG201702 i ACG201703 
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7. Presentació i aprovació, si escau, de la modificació dels Segells de Qualitat d’AQU 

Catalunya i condicions per al seu ús  

El director d’AQU Catalunya explica que l’Agència ha modificat el document Segells de Qualitat 

d’AQU Catalunya i condicions per al seu ús, tot creant tres nous segells per a les acreditacions 

de les dimensions addicionals i un nou segell per a l’acreditació dels ensenyaments artístics 

superiors. 

No es demana cap paraula al torn obert que obre el president. 

 

S’aprova per unanimitat i assentiment la modificació dels Segells de Qualitat d’AQU Catalunya 

i condicions per al seu ús. 

Acord: ACG201704 

 

8. Presentació i aprovació, si escau, de l’acord per concretar la participació de les 

universitats catalanes en la segona edició del projecte Avaluació de la inserció laboral 

dels/de les graduats/des universitaris/es des de la perspectiva dels/de les ocupadors/es 

El director d’AQU Catalunya explica que AQU Catalunya va sol·licitar a la Fundació Bancària 

“la Caixa” reeditar el projecte per al període 2017-2019, amb un cost total de de 183.700 euros.  

Atès que tant la Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria d’Universitats i Recerca i 

de la Fundació Bancària “la Caixa” es creu que l’objecte del treball és altament útil, s’ha acordat 

seguir donant suport al projecte, tot quedant subjecte a la signatura dels propers convenis 

entre aquestes institucions. 

En el conveni de 2016, AQU Catalunya ja ha estat dotada amb un import de 100.000 euros 

per iniciar el projecte. 

El disseny del projecte s’està acabant de definir i s’ha de validar per la Secretaria d’Universitats 

i Recerca i la Fundació Bancària “la Caixa”. Atès el seu major impacte, en aquesta nova edició 

s’aposta per incrementar el nombre d’enquestes sectorials a un total de setze. A més a més 

de les quatre enquestes de l’estudi 2014-2017, Centres Educatius, Funció Pública, Infermeria 

i Medicina, se sumen els sectors de Turisme, Enginyeries i TIC, Enginyeries de la producció, 

Biociències, Humanitats i Indústries culturals, Farmàcia, Serveis Jurídics, Construcció, Mitjans 

de Comunicació, Entitats financeres, Consultories i Disseny. 

AQU Catalunya demana la col·laboració de les universitats en fer el seguiment al llarg de 

projecte, donar suport a AQU Catalunya en l’elaboració de la base de dades per a dur a terme 

l’estudi i la col·laboració en la difusió del projecte. AQU Catalunya, per la seva banda es 

compromet a fer un ús exclusiu de les dades d’acord amb la finalitat del projecte i difondre el 

projecte i els seus resultats. 

El president d’AQU Catalunya obre un torn de preguntes. 
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El president del consell Social de la Universitat Rovira i Virgili suggereix tenir en compte el 

sector Logístic. 

El director d’AQU Catalunya en pren nota. 

 

S’aprova per unanimitat i assentiment l’acord per concretar la participació de les universitats 

catalanes en la segona edició del projecte Avaluació de la inserció laboral dels/de les 

graduats/des universitaris/es des de la perspectiva dels/de les ocupadors/es. 

Acord: ACG201705 

 

9. Presentació i aprovació, si escau, de la Memòria d’activitats, del Tancament econòmic, 

de la Memòria econòmica i de l’Inventari 2016 i presentació dels resultats de l’auditoria 

dels comptes anuals a 31 de desembre de 2016 

El director d’AQU Catalunya explica sintèticament les activitats realitzades per AQU Catalunya 

el 2016 per eixos d’activitat.  

Pel que fa al pressupost, el director informa de l’increment en 300.000 euros de l’aportació del 

Govern de la Generalitat de Catalunya, import imprescindible per poder fer front a les 

avaluacions i de l’increment important d’altres ingressos. En total l’exercici s’ha tancat de la 

manera següent 

  

Ingressos 2016 3.985.844,82 € 

Despeses 2016 -3.607.149,06 € 

Resultat pressupostari 2016 378.695,76 € 

Romanents finalistes 2015 autoritzats 124,171,84 € 

Dotacions 2015 aplicades el 2016 4.771,51 € 

Resultat abans de dotacions 507.639,11 € 

Romanents finalistes 2015 i 2016 a aplicar 2017 -461955,29 € 

Dotació 2016 previstes per a 2017 -39.536,99 € 

Resultat exercici 2016 6.146,83 € 

 

Així mateix, explica que s’ha rebut l’informe de l’auditoria independent dels comptes anuals 

corresponents a l’exercici 2016 auditat, i que s’adjunta a la documentació de la reunió, segons 

el qual els comptes anuals adjunts expressen la imatge fidel del patrimoni i de la situació 

financera d’AQU Catalunya a 31 de desembre de 2016. 

 

S’aproven per unanimitat i assentiment la Memòria d’activitats, el Tancament econòmic, la 

Memòria econòmica i l’Inventari 2016. 

Acord: ACG201706, ACG201707, ACG201708 i ACG201709 
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10. Presentació i aprovació, si escau, de la modificació de les funcions que pot exercir per 

delegació del Consell de Govern la Comissió Permanent, el president i el director d’AQU 

Catalunya 

El director d’AQU Catalunya explica que com a conseqüència de l’aprovació del Decret 

315/2016, de 8 de novembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Agència per a la Qualitat del 

Sistema Universitari de Catalunya, s’han de revisar i actualitzar el document de les funcions 

que pot exercir per delegació del Consell de Govern la Comissió Permanent, el president i el 

director d’AQU Catalunya. 

Concretament, les funcions d), l) i t) passen a ser no delegables. La funció m) es delega a la 

Comissió Permanent i la n) al director d’AQU Catalunya. I les funcions de nomenament dels 

membres de les comissions d’avaluació d’AQU Catalunya es proposa a que es delegui a la 

Comissió Permanent per incrementar l’agilitat. 

 

S’aprova per unanimitat i assentiment la modificació de les funcions que pot exercir per 

delegació del Consell de Govern la Comissió Permanent, el president i el director d’AQU 

Catalunya. 

Acord: ACG201710 

 

11. Informació de la proposta de nomenament de membres per a la Comissió Assessora 

El president d’AQU Catalunya explica que la Comissió Assessora és l’òrgan consultiu que 

col·labora amb l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya en 

l’assessorament de les estratègies, en la definició i el millorament dels procediments i en 

l’elaboració de propostes d’actuació, amb la finalitat de garantir la qualitat de les activitats de 

l’Agència, d’acord amb referents internacionals. La Comissió Assessora està constituïda per: 

el president d’AQU Catalunya, que n'ocupa la presidència; el director d’AQU Catalunya; fins a 

quatre acadèmics nacionals i dos acadèmics internacionals amb experiència internacional i de 

prestigi reconegut, nomenats pel president de l'Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya, un cop escoltat el Consell de Govern; dos estudiants de les 

universitats catalanes de grau, postgrau o doctorat, nomenats pel president de l'Agència a 

proposta del Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes, i un cop escoltat el Consell 

de Govern; i dos representants dels sindicats majoritaris de Catalunya que han de ser 

acadèmics, nomenats pel president de l'Agència a proposta dels sindicats, un cop escoltat el 

Consell de Govern. 

El president proposa nomenar els membres següents, s’adjunten els currículums en la 

documentació de la reunió, com a membres de la Comissió Assessora:  

 Francesc X. Grau Vidal, catedràtic de Mecànica de Fluids a la Universitat Rovira i 

Virgili 

 Núria Sebastián Gallés, catedràtica de Psicologia experimental a la Universitat 

Pompeu Fabra 
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 Lluís Jofre Roca, catedràtic de Telecomunicació a la Universitat Politècnica de 

Catalunya 

 Ángel J. Gómez Montoro, catedràtic de Dret Constitucional a la Universitat de Navarra 

 Hélène Lamicq, catedràtica de Geografia Urbana a la Université Paris-Est Créteil 

A proposta del Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes: 

 Fèlix Sánchez Puchol, doctorand industrial en xarxes i tecnologies de la informació a 

la Universitat Oberta de Catalunya 

 Albert Gili Moreno, estudiant de Ciències Polítiques i de l’Administració a la Universitat 

de Barcelona 

A proposta dels sindicats majoritaris de Catalunya:  

 Josep Ferrer Llop, catedràtic de Matemàtica Aplicada a la Universitat Politècnica de 

Catalunya, per Comissions Obreres de Catalunya 

 Juan Jesús Pérez González, catedràtic d’Enginyeria Química a la Universitat 

Politècnica de Catalunya, per la Unió General de Treballadors 

El president obre un torn de paraules. 

La rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona tot i que reconeix la vàlua de les persones 

que proposa el president d’AQU Catalunya les quals no discuteix i subscriu, sí vol fer constar 

que no comparteix la proposta perquè considera que conté una sobre-representació de les 

Enginyeries i no té en compte les universitats grans de Catalunya, com són la Universitat de 

Barcelona o la Universitat Autònoma de Barcelona. 

El president d’AQU Catalunya respon que la proposta que depèn de l’Agència, que són els 

acadèmics, sí que compleixen els criteris comentats per la rectora, ara bé, l’Agència no ha 

pogut tenir en compte de forma prèvia les propostes provinents dels sindicats i del Consell de 

l'Estudiantat de les Universitats Catalanes. 

El director d’AQU Catalunya afegeix que la Universitat Politècnica de Catalunya es pot 

considerar una universitat gran de Catalunya. 

 

12. Designació, si escau, de membres per a la Comissió d’Avaluació de la Recerca 

El president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca informa que han acabat el seu mandat 

com a membres de la Comissió sis persones, en substitució de les quals proposa que el 

Consell de Govern designi les persones següents de les quals s’ha adjuntat el currículum en 

la documentació de la reunió: 

 El Dr. Francesc Xavier Turon Barrera, professor d’investigació del CSIC al Centre 

d'Estudis Avançats de Blanes, com a nou membre de la Comissió d’Avaluació de la 

Recerca, en substitució del Dr. Amadeu Creus Capdevila. 

 El Dr. Gabriel Bugeda Castelltort, catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya, 

membre de la Comissió d’Avaluació de la Recerca, en substitució de la Dra. Anna Maria 

Sastre Requena. 
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 La Dra. Teresa Anguera Argilaga, catedràtica de la Universitat de Barcelona, com a nou 

membre de la Comissió d’Avaluació de la Recerca, en substitució del Dr. Eduard Martí 

Sala. 

 El Dr. Josep Ferrer Riba, catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra, com a nou membre 

de la Comissió d’Avaluació de la Recerca, en substitució de la Dra. Núria Bouza Vidal. 

 El Dr. Emili Grifell Tatjé, catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona, com a nou 

membre de la Comissió d’Avaluació de la Recerca, en substitució del Dr. Carles Sudrià 

Triay. 

 El Dr. Jordi Garcia Ojalvo, catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra, com a nou membre 

de la Comissió d’Avaluació de la Recerca, en substitució del Dr. Miquel Duran Portas. 

El president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca informa que el Dr. Bugeda presidirà la 

Comissió específica per a l'Avaluació de l'Activitat Docent i de Gestió i serà membre de la 

Comissió específica d’Enginyeria i Arquitectura. 

Tots els nomenaments tindran efectes a partir de l’1 d’abril de 2017. 

 

S’aprova per unanimitat i assentiment la designació dels membres per a la Comissió 

d’Avaluació de la Recerca. 

Acord: ACG201711 

 

13. Designació, si escau, de membres per a la Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes 

El president de la Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes informa que els membres 

de la Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes següents han finalitzat el seu mandat 

com a membres de la Comissió: el Dr. Joaquim Albareda Salvadó, president de la Comissió 

específica d’Humanitats; la Dra. Rosa Maria Martí Laborda, presidenta de la Comissió 

específica de Ciències de la Salut; i la Dra. Violeta Demonte Barreto, presidenta de la Comissió 

específica de Programes de Doctorat. 

El president de la Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes proposa que el Consell 

de Govern designi els membres següents com a membres de la Comissió d’Avaluació 

Institucional i de Programes: el Dr. Emilio Suárez de la Torre, catedràtic al Departament 

d’Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra; el Dr. Joan Ribera Calvet, catedràtic al 

Departament de Medicina Experimental de la Universitat de Lleida; i el Dr. Laureano González 

Vega, catedràtic al Departament de Matemàtiques, Estadística y Computació de la Universitat 

de Cantàbria. 

Així mateix, el president de la Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes informa que 

nomenarà els doctors Suárez, Ribera i González presidents de les comissions específiques 

d’Humanitats, Ciències de la Salut, i de Programes de Doctorat, respectivament.  

Els nomenaments tindran efectes a partir de l’1 d’abril de 2017. 
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S’aprova per unanimitat i assentiment la designació dels membres per a la Comissió 

d’Avaluació Institucional i de Programes. 

Acord: ACG201712 

 

14. Afers de tràmit: 

a. Ratificació, si escau, dels convenis subscrits i signats entre l’octubre de 2016 i el 

març de 2017 

b. Presentació i aprovació, si escau, de la modificació de les retribucions als experts 

externs i avaluadors 2017 

 

El president d’AQU Catalunya explica que se sotmeten a ratificació 9 convenis: un amb el 

Departament d’Ensenyament per a l’avaluació dels Ensenyaments Artístics Superiors (EAS); 

un amb els EAS per participar de forma pilot a l’estudi d’inserció laboral 2017; dos amb la UPF 

i UVic-UCC, per tal que AQU Catalunya coordini el treball de camp de l’enquesta de satisfacció 

als graduats; i cinc convenis amb les universitats catalanes per a l’avaluació de les Dimensions 

addicionals en l’acreditació de titulacions universitàries oficials de grau i màster. 

 

D’altra banda presenta la modificació de les retribucions als experts externs i avaluadors 2017, 

que no modifica cap retribució, solament clarifica el text explicatiu per millorar l’aplicació dels 

conceptes.  

 

 

Es ratifiquen els convenis subscrits i signats entre l’octubre de 2016 i el març de 2017 i s’aprova 

per unanimitat i assentiment la modificació de les retribucions als experts externs i avaluadors 

2017. 

Acord: ACG201713 i ACG201714 

 

15. Torn obert de paraules  

Ningú demana la paraula. 

 

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 

 

La secretària,       Vist i plau 

        El president, 

 

 

Maria Giné Soca      Josep Joan Moreso Mateos 
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