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REUNITS

D'una part, el Dr. Josep Joan Moreso Mateos, president de 1'Agéncia per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya, en endavant AQU Catalunya, nomenat per 1'Acord
GOV/87/2013, de 18 de juny, (DOGO núm. 6404, de 26 de juny de 2013, actuant en nom i
representado d'AQU Catalunya i d'acord amb les atribucions que li confereix 1'article 7 deis
Estatus d'AQU Catalunya, aprovats peí Decret 93/2003, d'1 d'abril, (DOGC núm. 3862, de 10
d'abril de 2003).

Per 1'altra, el Dr. Josep A. Planell Estany, rector de la Universitat Oberta de Catalunya que
actúa en nom i representació d'aquesta ¡nstitució, en 1'exercici de les funcions que té atribufdes
a la Llei Orgánica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, la Llei 1/2003, de 19 de febrer,
d'un¡versitats de Catalunya i 1'article 16 de l'Acord GOV/47/2015, de 31 de mar?, peí que
s'aproven les normes d'organització i funcionament de la Universitat Oberta de Catalunya.

Ambdues parts es reconeixen reciprocament la capacitat legal necessária per aquest acte i,

EXPOSEN

Que 1'article 3.1.h) de la Llei 15/2015, de 21 dejuliol, de 1'Agéncia pera la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya estableix que correspon a 1'Agéncia 1'avaluació de 1'activitat que
acompleix el persona] investigador de les universitats i la valoració deis mérits individuals del
personal docent i investigador, funcionan ¡ contractat, d'acord amb la Llei d'Universitats de
Catalunya.

Que el día 20 de febrer de 2009 es va signar un Conveni entre 1'Agéncia per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya peí qual es va concretar
la metodología d'avaluació de 1'activitat investigadora del personal docent.

Que la Universitat Oberta de Catalunya considera necessari modificar el requisit de 1'antiguitat
mínima requerida que ha de complir el personal docent i investigador de la UOC per tal que
pugui sol'licitar a AQU Catalunya 1'avaluació de la seva activitat investigadora i que passi de 2
anys a 1 any d'antiguitat a la UOC. Aquesta modificado afecta a l'acord primer del conveni
esmentat i, per tant, es necessari modificar-lo mitjangant aquesta novació.

Per tot aixó, les parts signants formalitzen aquesta addenda amb el contingut i en els termes i
condicions que consten ais següents

ACORDS

PRIMER. Objecte

L'acord primer del Conveni entre 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya peí qua] es va concretar la metodologia



d'avaluació de 1'activitat investigadora del personal docent, de 20 de febrer de 2009, es
modifica amb la redacció següent:

'En aquest conveni s'acorda ¡ es concreta 1'aplicació deis criteris i procediments que AQU
Catalunya hagi establert per a 1'avaluaciú de 1'activitat investigadora del personal docent i
investigador, funcionari i contractat, de les universitat publiques al personal docent i/o
investigador doctor de la Universitat Oberta de Catalunya que compleixi les característiques
segQents:

Professorat propi o investigador amb possessió del tftol de doctor.
Vinculado amb la universitat a temps complet o a temps parcial, amb un minim de
dedicació a temps parcial 50% del temps complet.
Antiguitat mínima a la universitat d'un any."

I, com a prova de conformitat amb el contingut d'aquesta addenda, les parts, la signen per
duplicat i en el lloc i data esmentats a l'encap?alament.
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