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de Catalunya

COMISSIO D'AVALUACIÓ DE LA RECERCA. ACTA NÚM. 37.

Data: 12 de desembre de 2017

Lloc: Sala de reunions d'AQU Catalunya
Hora d'inici: 16 h

Hora d'acabament: 19:00 h

Assistents:

Dr. LluísTornerSabaía, presiden!

Dra. Teresa Estrach Panefla

Dr. Josep Enric Esquerda Cofell

Dr. Jordí Cortadella Fortuny

Dr. Ramón Alcubilla GonzálezDr.AlexAlsina Keith

Dra. María Rosa Lloret Romañach Dra. Anna Mana Serra Tort

Dr. Josep Ferrer RibaDr. Sergio Castillón Miranda

Dr. Jacint Jordana Casajuana Dr. Gabriel Bugeda Castelltort

Dr. Francesc Xavier Turón BarreraDra. Susan Webb Youdale

Dr. Jordi García Ojalvo Dr. Emili Grifell Tatje

Dra. Montserrat Llagostera CasasDra. Maria Teresa Anguera Argilaga

Sr. Esteve Arboix Codina, secretan

Excusen abséncia:

Dra. Anna María Guasch Ferrer

Dr. Eduardo Soriano García

Dra. Ma José Vega Ramos

Ordre del día:

1. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior

2. Informe del president:
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a. Renovació de la Comissió d'Avaluació de la Recerca i de les comissions

especifiques

b. Seguiment Programa Jaume Serra-h^únter:

i. Convocatóries en curs

ii. Convocatoria estabilització lectors fenure track

5.

6.

7.

3. Aprovació, si escau, de les convocatóries de professorat lector per al 2018.
4. Aprovació, si escau, deis criteris per a 1'avaluació de 1'activitat de recerca del PDI

funcionan i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a máxim el 31 de desembre
de 2017.
Aprovació, si escau, del procediment per a ['avaluació de 1'activitat de recerca del PDI
funcionan i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a máxim el 31 de desembre
de 2017.

Aprovació, si escau, de 1'acord d'ampliació del termini de resolució de la segona
convocatoria 2017 de professorat lector i de recerca.

Aprovació, si escau, de 1'acord d'ampliació del termini de resolució de la segona
convocatoria de sol-licitud de sexennis 2017

Aprovació, si escau, de la Resolució, per la qual es dona publicitat al procediment i la
certificado de la valoració deis mérits individuals docents i de gestió del personal
docent i investigador funcionan i contractat de les universitats publiques catalanes,
meritats fins al 31 de desembre de 2017, per a 1'assignació de les retribucions addicionals.
Presentado de 1'informe sobre 1'impacte de la Llei de Transparencia ais processos
d'avaluació de professorat de la CAR
Mesures per pal-liar les conseqüéncies deis permisos de maternitat/paternitat en la carrera
investigadora del PDI

11. Debat sobre:

a. Impacte de la modificació deis criteris del programa ACADEMIA d'ANECA en
1'activitat de la CAR

b. Les "research letters" i els articles de revisió en els criteris d'avaluació de les
comissions especifiques de Ciéncies de la Vida i de Ciéncies Mediques

c. La classificació deis congressos cienlifics

12. Torn obert de paraula

9

10
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esenvoTupament de la sessió:

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior

Es revisa 1'acta núm. 36, La comissió 1'aprova.

2. Informe del president

En primer lloc, s'informa de la renovació de la comissió. Peí que fa al plenari de la CAR
s'informa que han acabat el mandat el Dr. Álex Alsina Keith, el Dr. Sergio Castillón
Miranda i la Dra. Anna María Serra Tort. La CAR agraeix la seva col-laboració. En

substitució seva s'ha nomenat la Dra. Mary Nash Baldwin i el Dr. Jordi García Ojalvo. Aixi
mateix, s'informa que el Dr. García Ojalvo presidirá la Comissió Especifica de Ciéncies.
Peí que fa a les comissions especifiques s'informa al membres de la CAR deis darrers

canvis que afecten la Comissió Especifica d'Humanitats i la Comissió Especifica de
Ciéncies.

En segon lloc, s'informa del suport de la CAR al Programa Jaume Serra Húnter (SHP).
Aixi, peí que fa a les segones convocatóries de 2017 es constata un important "efecte
crida" amb un increment molt notable del nombre de sol-licituds a revisar. Aixl, 1'any 2017
s'han rebut 1.200 sol'licituds de lector la qual cosa representa haver rebut en un sol any
mes sol-licituds que la suma de sol-licituds rebudes els anys 2013 i 2014. En aquest
context, es destaca la necessitat de posar en marxa mesures que permetin fer front
aquesta realitat com per exemple: establir el requisit que el model de CV sigui el previst
per AQU, modificar el redactat de les convocatóries en el sentit que la documentado
obligatoria que no sigui aportada pels sol-licitants no será reclamada o reformar la
coordinació amb els responsables del SHP.

D'altra banda, slnforma que s'está preparan! una convocatoria ad hoc adre(;ada al
col-lectiu de lectors "tenure track". En aquest sentit, la CAR acorda publicar una
convocatoria a la qual sois s'hi podran presentar les persones que estiguin contractades
peí SHP; la CAR publicará uns criteris d'avaluació ad hoc d'acord amb els criteris actuáis
d'avaluació per a professorat agregat adaptats a partir deis perfils quantitatius de mérits
deis CV de les persones sol-licitants.

3. Aprovació, si escau, de les convocatóries de professorat lector peí 2018

La CAR aprova les convocatóries de professorat lector per al 2018
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4. Aprovació, si escau, deis criteris per a 1'avaluació de 1'activitat de recerca del PDI

funcionan i contractat, per a periodes que hagin finalitzat com a máxim el 31 de
desembre de 2017.

La CAR aprova els criteris per a 1'avaluació de 1'activitat de recerca del PDI funcionan i

contracta!, per a periodes que hagin finalitzat com a máxim el 31 de desembre de 2017.

Durant la reunió, es comenta que per millorar la comprensió del punt b) de les
disposicions aplicables a les aportacions de totes les árees de coneixement esmentat al

primer parágrafde 1'Annex 1, on hi diu:

"b) Quan les contribucions cientifiques disposin de Journal Impact Factor (JIF) o d'altres
sistemes d'indexació de 1'impacte científic análegs, prevaldrá el valor de 1'impacte a data
de tancament de la convocatoria a la qual s'hag¡ presentat la persona sol-licitant."

Hi ha de dir:

"b) Quan les contribucions cienfífiques disposin de Journal Impact Factor (JIF) o d'alfres
sistemes d'indexació de 1'impacte científic análegs, prevaldrá el valor de 1'impacte de
1'any de publicado de 1'article i, per ais articles publicáis 1'any 2017, prevaldrá el valor
de limpacte adatadetancamentde la convocatoria a la qual s'hagi presentat la persona
sol-licitant (31 de desembre de 2017)."

5. Aprovació, si escau, del procediment per a 1'avaluació de 1'activitat de recerca del

PDI funcionan i contractat, per a periodes que hagjn finalitzat com a máxim el 31 de
desembre de 2017

La CAR aprova el procediment per a 1'avaluació de 1'activitat de recerca del PDI

funcionan i contracta!, per a periodes que hagin finalitzat com a máxim el 31 de desembre
de 2017.

6. Aprovació, si escau, de 1'acord d'ampliació del termini de resolució de la segona
convocatoria 2017 de professorat lector i de recerca

La CAR aprova 1'acord d'ampliació del termini de resolució de la segona convocatoria
2017 de professorat lector i de recerca.

7. Aprovació, si escau, de 1'acord d'ampliació del termini de resolució de la segona
convocatoria de sol-licitud de sexennis 2017

La CAR aprova 1'acord d'ampliactó del termini de resolució de la segona convocatoria
sexennis 2017

8. Aprovació, si escau, de la Resolució per la qual es dona publicitat al procediment i
la certificació de la valoració deis mérits individuals docents i de gestió del
personal docent i investigador funcionan i contractat de les universitats publiques
catalanes, meritats fins al 31 de desembre de 2017, per a 1'assignació de les
retribucions addicionals.

La CAR aprova la Resolució per la qual es dona publicitat al procediment i la certificado

de la valorado deis mérits individuals docents i de gestió del personal docent i
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investigador funcionan i coníractat de Íes universítats publiques catalanes, meritats fins al

31 de desembre de 2017, per a 1'assignació de les retribucions addicionals

9. Presentació de 1'informe sobre 1'impacte de la Llei de Transparencia ais processos
d'avaluació de professorat de la CAR

Es presenten les conclusions de 1'informe ad hoc que la CAR ha encarregat a un
especialista en Dret Administratiu sobre 1'impacte de la nova legislació en materia de
transparencia i accés a la informacíó. Així, d'acord amb fes principáis conclusions de
1'informe, es constata la necessitat de modificar el document actual que concreta el
procés d'avaluaciú fent mes émfasi en aspectes com les instruccions per a la recusado
deis avaluadors. També es destaca la necessitat de millorar la publicitat al web deis
académics assessors que actúen en els processos d'avaluació de professorat. Aixi
mateix, s'acorda publicar al DOGC la nova normativa d'avaluació.

D'altra banda, es debat sobre la necessitat d'incorporar instruccions adre^ades a les
persones que fan les avaluacions d'expedients sobre aspectes de confidencialitat.

10. Mesures per pal-liar les conseqüéncies deis permisos de maternitat/paternitat en la

carrera investigadora del PDI

A petició del Consell Iníeruniversitari de Cataiunya la CAR debaí sobre les possibles

mesures que es poden adoptar ais processos d'avaluaci6 orientades a les conseqüéncies

deis permisos de maternitat/paternitat en la carrera investigadora del PDI. En aquest

sentit, i prenent com a punt de partida les mesures que s'impulsen en altres institucions,

com per exemple 1'European Research Council, la CAR valora molt positivament els

"careers breaks" per be que aquestes mesures no encaixen en el context de les

acreditacions de recerca. En canvi, en el contextde 1'avaluació deis sexennis, la CAR

considera inadequat relaxar els criteris d'avaluació per a les persones que hagin gaudit de
permisos de maternitat/paternitat.

D'altra banda, la CAR estima molt pertinent la mesura aprovada peí CIC en qué es

demana a les universitats que "el personal docent i investigador de les universitats

publiques catalanes pugui disposar d'un semestre de dedicaciú exclusiva a la recerca en

els tres anys següents a un permis de maternitat" i acorda adregar un escrit al CIC donant

suport a aquesta mesura.

11. Debat

En primer lloc, la CAR debat sobre 1'impacte de la modificado deis criteris del programa

ACADEMIA d'ANECA a 1'activitat de la CAR. Aixi, la comissió creu oportú encetar un

procés de reflexió sobre els criteris d'avaluaciú actuáis. No obstant aixó, es considera

adient prendre un posicionament de prudencia ates que una eventual modificado deis

criteris que aplica la CAR té conseqüéncies importants i cal disposar de 1'acord deis

principáis agents implicáis abans de materialitzar cap modificado substancial.

Comissió d'Avaluació de la Recerca. 12 de desembre de 2017 Acta núm. 37. C5



Agencia
per a la Qualitat
del Sistema Universitari

de Catalunya

En segon lloc, es debat sobre les "research letters" en els criteris d'avaluació de les

comissions especifiques de Ciéncies Mediques i de Ciéncies de la Vida. Durant el debat

es posa de manifest que en 1'ámbit de Ciéncies Mediques aquest tipus d'aportacions es

poden equiparar ais articles cientifics, de la mateixa manera que ja es teñen en compte

en altres árees, on aquestes publicacions son, de fet, les de mes impacte.

Per últim, i peí que fa a la classificació deis congressos cientifics, des de la Comissió

Especifica d'Enginyeria i Arquitectura es presenta la classificació del GII-GRIN-SCIE. La

CAR acorda adoptar aquesta classificació en el context de les avaluacions de la

Comissió Especffica d'Enginyeria i Arquitectura. Així mateix, la resta de comissions

especifiques estudiaran aquesta proposta.

12. Torn obert de paraula

Acords:

1. Aprovar l'acta núm. 36.

2. Aprovar la publicado d'una convocatoria especifica adregada al col-lectiu de lectors

"tenure track".

3. Aprovar les convocatóries de professorat lector per al 201 8

4. Aprovar criteris per a 1'avaluació de 1'activitat de recerca del PDI funcionan i contractat,

per a períodes que hagin fínalitzat com a máxim el 31 de desembre de 2017.

5. Aprovar el procediment per a 1'avaluació de 1'activitat de recerca del PDI funcionan i

contracta!, per a períodes que hagin tinalitzat com a máxim el 31 de desembre de 2017

6. Aprovar 1'acord d'ampliació del termini de resoluciú de la segona convocatoria 2017 de

professorat lector i de recerca

7. Aprovar 1'acord d'ampliació dei termini de resolució de la segona convocatoria de

sol-licitud de sexennis 2017

8. Aprovar la Resolució per la qual es dona publicitat ai procediment i la certificado de la

valoració deis mérits individuals docents i de gestió de! personal docent i investigador

funcionan i contractat de les universitats publiques catalanes, meritats fins al 31 de

desembre de 2017, per a 1'assignació de les retribucions addicionals.

9. Publicar la nova normativa d'avaluaciú al DOGC

10. Incorporar al procés d'avaluació instruccions adregades a les persones que fan les

avaluacions d'expedients sobre aspectes de confidencialitat.

11. AdreQar un escrit al Consell Iníeruniversitari de Catalunya donant suport a les mesures

adoptades per pal'liar les conseqüéncies deis permisos de maternitat/paternitat en la

carrera investigadora del PDI.

12. Considerar les "research letters" per part de la Comissió Especifica de Ciéncies

Mediques.
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13. Adoptar la classificació de congressos (GII-GRIN-SCIE ) en el context de les

avaluacions de la Comissió Especifica d'Enginyeria i Arquitectura.

E] president aixeca la sessió, de la qual, com a secretan, estenc aquesta acta.

El secretan Vist i plau

El presiden!,

Comissió d'Avaiuació de la Recerca. 12 de desembre de 2017 Acta núm. 37. C7


