
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT

AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA UNIVERSITARI DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ EMC/1853/2019, de 5 de juliol, per la qual es dona publicitat a la modificació del procediment
per a l'emissió dels informes previs a la selecció per a la contractació de professorat lector de les
universitats públiques per a l'any 2019, d'acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de
Catalunya.

Atès que, en data 4 de juliol de 2019, la Comissió d'Avaluació de la Recerca de l'Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya va aprovar la modificació del procediment per a l'emissió dels informes
previs a la selecció per a la contractació de professorat lector de les universitats públiques per a l'any 2019,
d'acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya,

 

Resolc:

 

Que es publiqui íntegrament al DOGC l'Acord número 2, de 4 de juliol de 2019, de la Comissió d'Avaluació de la
Recerca de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya pel qual s'aprova la modificació del
procediment per a l'emissió dels informes previs a la selecció per a la contractació de professorat lector de les
universitats públiques per a l'any 2019, d'acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de
Catalunya.

 

Barcelona, 5 de juliol de 2019

 

Josep Joan Moreso Mateos

President

 

 

Acord

número 2, de 4 de juliol de 2019, de la Comissió d'Avaluació de la Recerca de l'Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya per la qual s'aprova la modificació del procediment per a l'emissió dels
informes previs a la selecció per a la contractació de professorat lector de les universitats públiques per a l'any
2019, d'acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.

 

Atès que l'article 49 de la Llei d'universitats de Catalunya estableix que, per ser admeses en els processos
selectius que convoquin les universitats per accedir-hi com a professorat lector, les persones candidates han de
tenir un informe favorable de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya;

Atès que, tal com estableix l'article 3.1.f i l'article 12.1 de la Llei 15/2015, de 21 de juliol, de l'Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya correspon a la Comissió d'Avaluació de la Recerca l'emissió dels
informes pertinents per a la contractació de professors lectors d'acord amb la Llei d'universitats de Catalunya;

Atès que les universitats públiques catalanes planifiquen l'oferta pública d'ocupació per al personal docent i
investigador amb caràcter anual, en alguns casos la categoria de l'oferta de les places de personal docent i
investigador, ja sigui funcionari o contractat, s'acaba concretant amb una relativa poca antelació en relació
amb els processos d'emissió dels informes o acreditacions de professorat de les agències de qualitat. Aquest
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fet pot afectar a persones candidates que, tot i haver obtingut una acreditació prèvia de l'Agència per a una
determinada categoria de personal docent i investigador contractat, en l'oferta pública d'ocupació aprovada
definitivament se'n convoca, finalment, una de diferent.

Els processos de selecció de les places de personal docent i investigador poden tenir el seu origen en diferents
plans o planificacions. Un d'ells és el desplegament del Pla Serra Húnter (PLASH), impulsat per la Secretaria
d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, el qual té
dues fases: la recepció de sol·licituds de la crida internacional i la convocatòria formal del concurs a la
universitat, que s'inicia amb la convocatòria oficial i la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
dels contractes oferts per cada universitat.

En el marc del PLASH, per tal de poder participar en les convocatòries dels llocs de treball de lector per a
ofertes de tenure-elegible lecturer és necessari que la persona que es presenti a les convocatòries esmentades
hagi obtingut l'informe favorable per a professorat lector emès per la comissió específica corresponent de la
Comissió d'Avaluació de la Recerca de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

D'altra banda, a més a més de les places incloses en el PLASH, i d'acord amb el principi d'autonomia
universitària i la normativa vigent aplicable, les universitats públiques poden convocar concursos de provisió de
personal docent i investigador, funcionari i contractat, d'acord amb la planificació que hagin aprovat.

En ambdós casos, es poden produir circumstàncies excepcionals en què les persones candidates no tinguin
temps suficient per sol·licitar a AQU Catalunya l'emissió de l'informe per a professorat lector, per exemple,
quan la plaça definitiva que es convoca a concurs és la de professorat lector i no la d'una altra categoria, com
podia haver estat previst en fases anteriors a l'aprovació definitiva de l'oferta pública d'ocupació d'una
universitat en qüestió, per exemple.

Així doncs, i per tal d'assegurar una eficàcia òptima en les convocatòries de concursos de professorat lector i
garantir-ne la concurrència, ja sigui en el marc del PLASH o en concursos anàlegs, la Comissió d'Avaluació de
la Recerca considera necessari modificar el procediment d'emissió de l'informe per a professorat lector per tal
d'establir un procediment sumari d'emissió de l'informe de professorat lector en els supòsits excepcionals que
s'han descrit anteriorment.

És per això que la Comissió d'Avaluació de la Recerca de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya acorda:

 

–1 Aprovar la modificació del procediment per a l'emissió dels informes previs a la selecció per a la
contractació del professorat lector de les universitats públiques de Catalunya per a l'any 2019 en els termes
següents:

S'afegeix una Disposició addicional amb el contingut següent:

“Amb caràcter excepcional, les persones sol·licitants que compleixin els requisits que s'enumeren seguidament
poden presentar una sol·licitud per a l'emissió de l'informe de professorat lector:

   1. Que presentin un certificat emès pel vicerector o per la vicerectora competent en matèria de personal de
la universitat pública corresponent en què es faci constar que l'oferta del lloc de treball de tenure-elegible
lecturer, o en concursos de professorat lector anàlegs, a la qual es vulguin presentar ha estat planificada,
publicada o convocada per al curs 2019-2020.

   2. Que posseeixin l'acreditació de recerca emesa per la comissió específica corresponent de la Comissió
d'Avaluació de la Recerca d'AQU Catalunya.

   3. Que presentin omplerts els apartats d'Experiència docent del CV d'informe per a professorat lector, en
concret de l'apartat H a l'apartat L i l'apartat O. La trajectòria docent haurà de ser certificada d'acord amb el
que estableix el procediment general d'avaluació.

Amb la documentació esmentada, que s'ha de presentar d'acord amb el procediment que consta a la pàgina
web d'AQU Catalunya, la comissió específica de l'àmbit de coneixement que correspongui de la Comissió
específica per a l'avaluació del professorat lector de la Comissió d'Avaluació de la Recerca aplicarà els criteris
d'avaluació de l'àmbit de coneixement que correspongui i emetrà el sentit de l'informe. Si és el cas, la comissió
específica que correspongui pot consultar l'expedient d'avaluació d'emissió de l'acreditació de recerca que hagi
obtingut prèviament la persona sol·licitant en relació amb la seva activitat acadèmica i de recerca.

Per tal de realitzar l'avaluació, la persona sol·licitant ha de pagar la taxa corresponent.

La convocatòria d'aquest procediment d'avaluació excepcional està oberta durant tot l'any.
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En tot allò no previst en aquesta disposició addicional s'aplicarà el que estableix el procediment general per a
l'emissió de l'informe per a professorat lector.”

 

–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).

 

(19.186.033)
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