
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT

AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA UNIVERSITARI DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ ECO/1666/2015, de 16 de juliol, per la qual es dóna publicitat a l'ampliació del termini de
resolució de sol·licituds per a l'emissió de l'acreditació de recerca i de l'acreditació de recerca avançada
corresponents a la primera convocatòria de 2015.

Atès que en data 14 de juliol de 2015 la Comissió d’Avaluació de la Recerca de l’Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya va acordar l’ampliació del termini de resolució de sol·licituds per a l’emissió
de l’acreditació de recerca i de l’acreditació de recerca avançada corresponents a la primera convocatòria de
2015,

Resolc:

1. Que es publiqui íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’Acord número 4, de 14 de juliol
de 2015, de la Comissió d’Avaluació de la Recerca, pel qual s’amplia el termini de resolució de sol·licituds per a
l’emissió de l’acreditació de recerca i de l’acreditació de recerca avançada corresponents a la primera
convocatòria de 2015.

2. Que el president de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya doni publicitat d’aquest
Acord al DOGC, i en garanteixi la difusió, com a mínim en català, castellà i anglès, al web d’AQU Catalunya
(http://www.aqu.cat).

Barcelona, 16 de juliol de 2015

Josep Joan Moreso Mateos

President

Acord

número 4, de 14 de juliol de 2015, de la Comissió d’Avaluació de la Recerca, pel qual s’amplia el termini de
resolució de sol·licituds per a l’emissió de l’acreditació de recerca i de l’acreditació de recerca avançada
corresponents a la primera convocatòria de 2015.

El dia 17 de juny de 2014 la Comissió d’Avaluació de la Recerca de l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya va aprovar els procediments per a l’emissió de l’acreditació de recerca i de
l’acreditació de recerca avançada, d’acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya,
dels quals es va donar publicitat en la Resolució ECO/1810/2014, de 17 de juliol, i en la Resolució
ECO/1811/2014, de 17 de juliol, respectivament (DOGC núm. 6676, de 31.7.2014).

En aquests procediments d’avaluació es preveuen dues convocatòries per a la presentació de sol·licituds.
Concretament, la primera convocatòria de l’any 2015, que s’iniciarà el dia 7 d’abril de 2015, va coincidir amb la
convocatòria del Pla Serra Húnter, el qual preveu incorporar a les universitats públiques catalanes més de 500
nous professors seleccionats amb criteris d’excel·lència internacional fins al 2020.

Per aquesta raó, la Comissió d’Avaluació de la Recerca va acordar dues ampliacions del termini de presentació
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de sol·licituds per a l'emissió de l'acreditació de recerca i de l'acreditació de recerca avançada que es va acabar
el dia 29 de maig de 2015, d’acord amb la Resolució ECO/745/2015, de 15 d'abril, per la qual es dóna
publicitat a una nova ampliació del termini de presentació de sol·licituds per a l'emissió de l'acreditació de
recerca i de l'acreditació de recerca avançada.

D’acord amb la disposició addicional cinquena de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya,
les acreditacions de recerca i de recerca avançada s’han d’expedir en el termini màxim de sis mesos, passats
els quals sense resolució expressa s’entenen atorgades.

Atès que s’ha ampliat el termini de presentació de sol·licituds per a l’emissió de les acreditacions de recerca i
recerca avançada en un mes, ja que ha passat del 30 d’abril de 2015 al 29 de maig de 2015; i que hi ha hagut
un augment considerable de sol·licituds presentades, en concret, s’ha passat de 250 a gairebé 400 sol·licituds,
fruit de la convocatòria de l’any 2015 del Pla Serra Húnter, la planificació d’aquesta convocatòria s’ha vist
afectada en els terminis inicialment previstos de resolució.

Així mateix, també és destacable l’obertura d’una convocatòria extraordinària per a l’emissió d’informes previs
a la contractació per a professorat lector, d’acord amb la Resolució ECO/580/2015, de 25 de març. Aquesta
nova convocatòria implica una major activitat de gestió avaluadora, juntament amb la convocatòria d’avaluació
esmentada en l’apartat anterior.

En aquest sentit, el procediment d’emissió de les acreditacions de recerca i recerca avançada, a més d’una
fase interna de revisió administrativa, també té una fase d’assessorament per part d’experts de la comunitat
científica a través de les Comissions específiques d’avaluació en els diferents àmbits de coneixement.

Per tal de desenvolupar aquesta activitat avaluadora amb els mateixos estàndards de qualitat i rigor científic,
és necessari ampliar el termini màxim per a l’emissió de les acreditacions esmentades per part de les
Comissions avaluadores.

Aquestes circumstàncies han provocat que les tasques corresponents a la 1a convocatòria de 2015 d’emissió de
les acreditacions de recerca i les acreditacions de recerca avançada sol·licitades s’hagin alentit
considerablement, la qual cosa fa previsible la impossibilitat de complir amb el termini màxim de resolució
establert, és a dir, el dia 6 d’octubre de 2015.

Tenint en compte que el termini màxim per a l’emissió de les acreditacions de recerca i recerca avançada és de
sis mesos i, 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, la Comissió d’Avaluació de la Recerca, en la
sessió de 14 de juliol de 2015, ha acordat ampliar el termini de resolució i notificació de les acreditacions de
recerca i de recerca avançada a les persones que l’hagin sol·licitat.

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

Acorda

Article únic

Ampliació del termini màxim per resoldre les acreditacions de recerca i recerca avançada

El termini per a la resolució de les acreditacions de recerca i de recerca avançada per part de les Comissions
d’avaluació corresponents presentades en el marc de la 1a convocatòria de 2015 s’amplia fins el dia 7 de gener
de 2016.

(15.202.033)
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