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Disposicions

AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA
UNIVERSITARI DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ
ECO/1742/2011, de 12 de juliol, per la qual es dóna publicitat a un nou termini de 
presentació de sol·licituds de l’avaluació de l’activitat investigadora del personal 
docent i investigador funcionari de les universitats públiques.

Atès que en data 29 de juny de 2011 la Comissió d’Avaluació de la Recerca 
de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya va aprovar 
la introducció d’un nou termini de presentació de les sol·licituds de l’avaluació 
de l’activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari, per a 
l’assignació de retribucions addicionals, per a períodes que hagin finalitzat com 
a màxim el 31 de desembre de 2010 d’acord amb els articles 55 i 69 de la Llei 
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei or-
gànica 4/2007, de 12 d’abril, i l’article 140.1.h) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, 
d’universitats de Catalunya,

RESOLC:

Que es publiqui íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
l’Acord número 8, de 29 de juny de 2011, de la Comissió d’Avaluació de la Recerca, 
per la qual s’introdueix un nou termini de presentació de les sol·licituds de l’avalu-
ació de l’activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari, per 
a l’assignació de retribucions addicionals, per a períodes que hagin finalitzat com 
a màxim el 31 de desembre de 2010.

Barcelona, 12 de juliol de 2011

JOAQUIM PRATS CUEVAS

President

ACORD

número 8 de la Comissió d’Avaluació de la Recerca, de 29 de juny de 2011, per la 
qual s’aprova la introducció d’un nou termini de presentació de les sol·licituds de 
l’avaluació de l’activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari, 
per a l’assignació de retribucions addicionals, per a períodes que hagin inalitzat 
com a màxim el 31 de desembre de 2010.

El dia 21 de desembre de 2010 la Comissió d’Avaluació de la Recerca de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya va aprovar el procediment i 
els terminis de presentació de les sol·licituds d’avaluació de l’activitat investigado-
ra desenvolupada pel personal docent i investigador funcionari i contractat, per a 
l’assignació de retribucions addicionals, per a períodes que hagin finalitzat com a 
màxim el 31 de desembre de 2010 d’acord amb els articles 55 i 69 de la Llei orgànica 
6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, 
de 12 d’abril, i l’article 140.1.h) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de 
Catalunya.

En aquest procediment d’avaluació, publicat en la Resolució IUE/4115/2010, de 23 
de desembre (DOGC núm. 5786, de 30.12.2010), es fa referència a l’acord subscrit 
per AQU Catalunya i la Comissió Nacional de l’Activitat Investigadora (d’ara enda-
vant CNEAI), signat el dia 27 de novembre de 2009, segons el qual AQU Catalunya 
reconeix les avaluacions realitzades per la CNEAI de l’activitat investigadora del 
professorat universitari que l’hagi sol·licitat en les seves successives convocatòries, 
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dins del marc del procediment d’avaluació establert per AQU Catalunya i sempre 
que es compleixin els requisits i característiques d’aquest procediment.

Així, el personal docent i investigador funcionari que ha estat avaluat per la 
CNEAI pot presentar aquesta avaluació a l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya i la Comissió d’Avaluació de la Recerca reconeix aques-
tes avaluacions als efectes de l’assignació de retribucions addicionals per mèrits 
individuals de recerca.

En aquest sentit, AQU Catalunya ajusta els terminis de presentació de sol·licituds 
d’avaluació de l’activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari 
als de l’emissió de les avaluacions per part de la CNEAI, i obre la convocatòria des 
de finals del mes de juny fins a una part del mes de juliol.

En la convocatòria de l’any 2010, la Secretaria General d’Universitats, del Ministeri 
d’Educació, en la Resolució de 24 de juny de 2011, publicada al BOE número 153 
del dia 28 de juny de 2011, va ampliar en quatre mesos més el termini màxim per 
resoldre i notificar als interessats l’avaluació dels corresponents trams d’investigació 
sol·licitats, és a dir, fins al 31 d’octubre de 2011, atenent a una situació excepcional, 
d’acord amb l’article 42.6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Atès que l’article 31 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de proce-
diment de les administracions públiques de Catalunya estableix que les adminis-
tracions públiques de Catalunya actuen, entre d’altres, d’acord amb els principis 
d’eficàcia i eficiència, simplificació i racionalitat administrativa i col·laboració i 
cooperació interadministratives, i d’acord amb l’article 3 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú que estableix que les administracions públiques, en les seves 
relacions, es regeixen pel principi de cooperació i col·laboració, i en la seva actuació, 
pels criteris d’eficiència i servei als ciutadans;

Atès que l’ampliació del termini de resolució i notificació de les avaluacions de 
la CNEAI afecten a la convocatòria d’AQU Catalunya de l’avaluació del personal 
docent i investigador funcionari de les universitats públiques, i amb la finalitat de 
garantir que el procés sigui al més eficaç i eficient possible, la Comissió d’Avaluació 
de la Recerca, en la sessió de 29 de juny de 2011, ha acordat modificar el termini de 
presentació de sol·licituds de l’avaluació de l’activitat investigadora del professorat 
funcionari en el marc de la convocatòria de l’any 2010;

És per això que la Comissió d’Avaluació de la Recerca

ACORDA

Modificar el punt 4.2 de l’Annex de l’acord número 4 de la Comissió d’Avaluació 
de la Recerca, de 21 de desembre de 2010, referent a la presentació de sol·licituds de 
l’avaluació de l’activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari, 
per a l’assignació de retribucions addicionals, per a períodes que hagin finalitzat 
com a màxim el 31 de desembre de 2010 mitjançant la introducció d’un nou termini 
de presentació de sol·licituds els termes següents:

“El personal docent i investigador funcionari també pot presentar la sol·licitud 
d’avaluació de l’activitat investigadora del 19 de desembre de 2011 fins al 27 de 
gener de 2012, ambdós inclosos”.

(11.192.032)
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