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AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA
UNIVERSITARI DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ
IUE/3972/2008, de 18 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment 
per a l’emissió dels informes previs a la selecció per a la contractació de professorat 
col·laborador de les universitats públiques per a l’any 2009.

Atès que en data 15 de desembre de 2008 la Comissió de Professorat Lector i 
Professorat Col·laborador de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya va aprovar el procediment per a l’emissió dels informes previs a la selec-
ció per a la contractació de professorat col·laborador de les universitats públiques, 
regulat en el Reial decret 989/2008, de 13 de juny, pel qual es regula la contractació 
excepcional de professorat col·laborador,

RESOLC:

Que es publiqui íntegrament al DOGC l’Acord número 6, de 15 desembre de 
2008, de la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador, pel qual 
s’aprova el procediment per a l’emissió dels informes previs a la selecció per a la 
contractació de professorat col·laborador de les universitats públiques, regulat en el 
Reial decret 989/2008, de 13 de juny, pel qual es regula la contractació excepcional 
de professorat col·laborador.

Barcelona, 18 de desembre de 2008

JOAQUIM PRATS CUEVAS

President

ACORD

número 6 de la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador, de 15 
de desembre de 2008, pel qual s’aprova el procediment per a l’emissió dels infor-
mes previs a la selecció per a la contractació de professorat col·laborador de les 
universitats públiques, regulat en el Reial decret 989/2008, de 13 de juny, pel qual 
es regula la contractació excepcional de professorat col·laborador.

La Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modiica la Llei orgànica 
6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, deixa sense contingut l’article 51 de la 
Llei orgànica d’universitats, que regulava la igura de professorat col·laborador. No 
obstant això, la Disposició transitòria segona d’aquesta Llei preveu el règim sobre 
la contractació excepcional del professorat col·laborador. Així, el Govern, amb 
l’informe previ del Consell d’Universitats, ha d’establir per reglament les condici-
ons i els terminis en què, de manera excepcional, les universitats poden contractar 
professors col·laboradors entre diplomats, arquitectes tècnics o enginyers tècnics 
que, en tot cas, han de tenir informe favorable d’un òrgan d’avaluació externa com 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Així doncs, el Reial decret 989/2008, de 13 de juny, regula la contractació excepci-
onal de professorat col·laborador i, en concret, a l’article 2 disposa que, amb caràcter 
excepcional i de forma motivada, les universitats podran contractar, d’acord amb els 
termes establerts en aquest Reial decret, professors i professores col·laboradors amb 
determinades titulacions especíiques que han de ser indicades en la convocatòria 
i que per la seva naturalesa i contingut puguin ser ateses per diplomats, enginyers 
tècnics i arquitectes tècnics, per tal de cobrir necessitats docents singulars que no 
puguin ser ateses a través de les modalitats de contractació laboral especíiques de 
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l’àmbit universitari previstes en l’article 48.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’universitats.

Atès que, tal com estableix l’article 148.1 de la Llei d’universitats de Catalunya, 
les comissions avaluadores de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya actuen amb independència, la Comissió de Professorat Lector i de 
Professorat Col·laborador ha aprovat el procediment per a les avaluacions i els 
informes que li correspongui emetre, d’acord amb la normativa vigent, tal com 
s’estableix a l’article 17 dels Estatuts d’AQU Catalunya, aprovats pel Decret 93/2003, 
d’1 d’abril;

És per això que la Comissió de Professorat Lector i de Professorat Col·laborador 
de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya acorda:

—1 Aprovar el procediment per a l’emissió dels informes previs a la selecció 
per a la contractació del professorat col·laborador de les universitats públiques de 
Catalunya per a l’any 2009 que consta annex al present Acord.

—2 Les sol·licituds i la documentació que es tramitin en el marc del procediment 
annex a aquest Acord es poden presentar mitjançant el procediment telemàtic d’acord 
amb la normativa vigent i en el marc del portal Serveis i Tràmits de la Generalitat 
de Catalunya o en suport paper.

—3 El president de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
donarà publicitat del present Acord al DOGC i en garantirà la difusió com a mínim 
en català, castellà i anglès mitjançant la publicació al web d’AQU Catalunya.

ANNEX

Procediment per a l’emissió dels informes de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya relatius al professorat col·laborador de les universitats 
públiques per a l’any 2009.

1. Objecte
L’objecte d’aquest Acord és aprovar el procediment per a l’emissió dels informes 

previs a la selecció per a la contractació de professorat col·laborador, en compli-
ment del que preveu el Reial decret 989/2008, de 13 de juny, pel qual es regula la 
contractació excepcional de professorat col·laborador, per a l’any 2009.

2. Sol·licituds
2.1 Els impresos de sol·licitud i de la documentació requerida, segons el mo-

del normalitzat, es poden obtenir al web http://www.aqu.cat i a l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Via Laietana, 28, 5a planta, 08003 
Barcelona).

2.2 A la sol·licitud s’ha de fer constar, com a mínim:
a) Nom i cognoms del sol·licitant.
b) Adreça als efectes de notiicació i, si escau, adreça electrònica.
c) Número de document d’identitat personal (DNI o passaport).
d) Títol de diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic.
Només s’admetran a tràmit les sol·licituds de les persones que tinguin qualsevol 

dels títols anteriorment esmentats.
2.3 En la sol·licitud, caldrà formular-hi una declaració responsable de la veracitat 

de les dades al·legades i de tota la documentació aportada pel sol·licitant, que s’hi 
ha de detallar. Així, també s’hi ha de fer constar que la manca de veracitat de la 
informació i de la documentació relativa a les condicions requerides per a l’emissió 
de l’informe en comporta la invalidesa a tots els efectes.

2.4 Les sol·licituds s’han d’adreçar al/a la president/a de la Comissió de Profes-
sorat Lector i Professorat Col·laborador.
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2.5 Les sol·licituds s’han de presentar a l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya en suport paper o telemàtic. Les sol·licituds telemàtiques 
cal presentar-les d’acord amb la regulació del procediment que s’aprovi.

3. Documentació
3.1 A les sol·licituds d’informe relatives a les categories de professorat col-

laborador cal adjuntar-hi la documentació següent:
a) L’expedient acadèmic complet de la diplomatura, enginyeria tècnica 

o arquitectura tècnica en què es faci constar la nota mitjana dels estudis 
esmentats.

b) Títol de diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic.
Els sol·licitants han de presentar el títol de diplomat, d’enginyer tècnic o el 

d’arquitecte tècnic. Només s’admetran a tràmit les sol·licituds de les persones que 
tinguin qualsevol dels títols anteriorment esmentats.

c) Una còpia del currículum en format paper, segons el model normalitzat, i una 
electrònica (preferentment PDF).

d) Certiicat oicial emès per la universitat de la docència reglada impartida. No 
es considerarà a efecte de l’avaluació la docència reglada universitària impartida 
que no estigui certiicada oicialment.

e) La documentació relativa al currículum que el sol·licitant consideri pertinent 
per acreditar la informació que aquest conté. Concretament, cal presentar els do-
cuments següents: els títols i els expedients acadèmics diferents dels esmentats a 
la sol·licitud, i les credencials de beques i ajuts.

Així mateix, es podran presentar ins a tres informes valoratius d’acadèmics 
de reconegut prestigi relatius al compliment de l’activitat docent i de l’activitat 
investigadora del sol·licitant. Els informes han de seguir el model normalitzat, han 
de ser conidencials, han d’estar signats i els ha de trametre el seu emissor, al més 
aviat possible, al/a la president/a de la Comissió de Professorat Lector i Professo-
rat Col·laborador a l’adreça d’AQU Catalunya (Via Laietana, 28, 5a planta, 08003 
Barcelona).

No cal presentar les publicacions referenciades. En el cas que estiguin accep-
tades però pendents de publicació s’ha d’adjuntar el treball en format electrònic 
(preferentment PDF), acompanyat del document justiicatiu de l’acceptació de la 
publicació per part de l’editor.

3.2 Quan el sol·licitant utilitzi la tramitació telemàtica caldrà annexar els docu-
ments en els formats que s’indiquen al web de Serveis i Tràmits de la Generalitat de 
Catalunya (www.cat365.net) i de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya (www.aqu.cat).

3.3 A l’efecte de l’emissió dels informes, AQU Catalunya pot sol·licitar als 
interessats altra documentació complementària, així com els aclariments que 
consideri oportuns.

3.4 En els procediments regulats per aquest Acord no caldrà aportar la documen-
tació que ja estigui en poder de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya.

3.5 AQU Catalunya demanarà als interessats que esmenin o completin la sol-
licitud i/o la documentació quan no s’hagi presentat o quan sigui incompleta en el 
termini de 10 dies. En cas que l’interessat no aporti la informació i/o documentació 
sol·licitada s’entendrà que desisteix de la sol·licitud.

4. Convocatòries de l’any 2009
Les sol·licituds d’informe per a professorat col·laborador, per a l’any 2009, s’han 

de presentar en els períodes següents:
Primera convocatòria: del dia 2 de febrer ins al dia 13 de febrer de 2009, ambdós 

inclosos.
Segona convocatòria: del dia 14 ins al dia 25 de setembre de 2009, ambdós 

inclosos.
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5. Terminis i informació
5.1 L’emissió de l’informe favorable o desfavorable s’ha de notiicar a l’interessat 

en el termini màxim de tres mesos a comptar des de l’obertura de les convocatòries 
de l’any 2009, establertes en el punt 4.

5.2 Els interessats podran obtenir informació de l’estat de la seva sol·licitud 
a l’adreça electrònica professorat@aqucatalunya.org, al telèfon 93.268.89.50, a 
través del portal Serveis i Tràmits de la Generalitat de Catalunya (www.cat365.
net) o a les dependències de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya.

6. Avaluació
6.1 Per a l’emissió dels informes relatius al professorat col·laborador es valo-

raran els mèrits següents:
6.1.1 Experiència docent
a) Trajectòria docent universitària
b) Formació per a la docència universitària i innovació docent
c) Informes valoratius
6.1.2 Experiència professional
6.1.3 Formació acadèmica
6.1.4 Experiència investigadora
6.2 Els criteris d’avaluació per a l’emissió de l’informe de professorat col-

laborador, aprovats per la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador, 
estan disponibles a la pàgina http://www.aqu.cat.

7. Òrgans competents per emetre els informes
7.1 L’òrgan competent per emetre els informes relatius al professorat col-

laborador és la comissió especíica de l’àmbit del coneixement que correspongui, 
constituïda en el si de la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador, 
de conformitat amb el que estableix l’article 15 dels Estatuts de l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

7.2 Els informes s’aprovaran per acord de la comissió especíica. Els acords, 
que no exhaureixen la via administrativa, poden ser objecte de recurs d’alçada 
davant el president o presidenta de la Comissió de Professorat Lector i Professorat 
Col·laborador en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notiicació, 
de conformitat amb el que preveu l’article 29 dels Estatuts de l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. La resolució que resolgui el recurs 
d’alçada exhaureix la via administrativa.

7.3 L’emissió dels informes està gravada amb una taxa per l’import ixat a la 
normativa vigent. El pagament de la taxa es pot fer efectiu en un termini màxim de 
10 dies des de la presentació de la sol·licitud al número de compte següent: 2013-
0500-17-0213546947.

8. Notiicació dels informes
8.1 Els informes es notiicaran individualment als interessats a través de qualsevol 

mitjà legal que permeti tenir constància de la recepció per part del sol·licitant.
8.2 La notiicació es podrà practicar utilitzant mitjans telemàtics d’acord amb 

el que estableix l’article 59.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, sempre 
que els interessats hagin assenyalat aquest mitjà com a preferent o hagin consentit 
expressament la seva utilització.

9. Protecció de les dades de caràcter personal
En relació amb les dades de caràcter personal que coneguin en l’exercici de les 

seves funcions, la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador i les 
comissions especíiques corresponents vetllaran pel ple respecte dels drets dels 
interessats i per l’estricte compliment de les obligacions que imposa la normativa 
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
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Les dades de caràcter personal que s’han de facilitar per a l’emissió dels informes, 
així com el resultat d’aquests, s’inclouran en el itxer automatitzat de gestió de l’emis-
sió dels informes de professorat. AQU Catalunya podrà cedir totalment o parcial 
les dades dels sol·licitants i els resultats favorables obtinguts a les universitats, al 
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa i altres institucions públiques per 
tal d’agilitar els processos selectius i de contractació a les universitats públiques.

La persona sol·licitant podrà exercir, respecte de les seves dades, els drets reco-
neguts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, i particularment, els drets d’accés, rectiicació o cancel·lació de 
dades i oposició, si resultés pertinent, així com el de revocació del consentiment 
per a la cessió de les seves dades.

Els drets referits anteriorment els podrà exercir la persona sol·licitant mitjançant 
sol·licitud escrita i signada adreçada a AQU Catalunya.

10. Altres avaluacions
A les persones interessades en l’obtenció d’un informe per inalitats diferents de 

les establertes en aquest procediment se les valorarà conforme els mèrits deinits a 
l’apartat 6 i d’acord amb el procediment que estableix el present Acord.

(08.364.002)

*


	DISPOSICIONS
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
	GAP/3978/2008, de 12 de novembre, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Carme i de la Pobla de Claramunt.
	RESOLUCIÓ
	GAP/3979/2008, de 13 de novembre, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Vallbona d’Anoia i de la Pobla de Claramunt.
	RESOLUCIÓ
	GAP/3980/2008, de 13 de novembre, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Llanars i de Vilallonga de Ter.
	RESOLUCIÓ
	GAP/3981/2008, de 4 de desembre, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Pujalt i de Sant Martí Sesgueioles.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	RESOLUCIÓ
	TRE/3922/2008, de 12 d’agost, per la qual es disposen la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball per al personal laboral de l’Ajuntament de Vallromanes per als anys 2008-2011 (codi de conveni núm. 0813792).
	RESOLUCIÓ
	TRE/3982/2008, de 12 d’agost, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Vilassar de Mar per als anys 2008-2011 (codi de conveni núm. 0815102).
	RESOLUCIÓ
	TRE/3983/2008, de 17 de novembre, per la qual s’ordena la inscripció, el dipòsit i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa FR Servicios Logísticos, SA, d’Hostalric, per als anys 2008-2012 (codi conveni 1702392).
	RESOLUCIÓ
	TRE/3984/2008, de 24 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord del Conveni col·lectiu de treball d’hospitals de la XHUP i dels centres d’atenció primària relatiu a qüestions d’interpretació (codi de conveni núm. 7900645)
	.
	RESOLUCIÓ
	TRE/3985/2008, de 26 de novembre, per la qual es disposa el registre i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Gestió de Serveis Funeraris Reus, SA, per als anys 2008-2011 (codi de conveni núm. 4300422).
	RESOLUCIÓ
	TRE/3986/2008, de 26 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió salarial per a l’any 2008 del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Printer Industria Gráfica Newco, SL (codi de conveni núm. 0803501).
	RESOLUCIÓ
	TRE/3987/2008, de 27 de novembre, per la qual es disposa el registre i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l’Empresa Mixta de Serveis Fúnebres Municipals de Tarragona, SA, per als anys 2006-2009 (codi de conveni núm. 4300642).
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a la Resolució TRE/3585/2008, de 17 d’octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Pacte d’eficàcia limitada per a l’empresa Salesians Sant Jordi, Comunitat Salesiana les Agudes, Associació Grup Unió, Associació Don Bosco i Fundació S
	ant Joan Bosco, per als anys 2008-2009 (codi de conveni núm. 7901542) (DOGC núm. 5271, pàg. 88544, de 3.12.2008).
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	ORDRE
	IUE/560/2008, de 23 de desembre, per la qual s’aproven les bases per a la concessió dels ajuts a l’elaboració de Plans d’acció de millora de la productivitat de les empreses de la indústria manufacturera i de serveis relacionats, amb establiment operatiu 
	a Catalunya.
	RESOLUCIÓ
	IUE/3974/2008, de 15 de desembre, per la qual s’estableix el calendari d’activitats firals de Catalunya de 2009.
	CÀRRECS I PERSONAL
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	RESOLUCIÓ
	IRP/3975/2008, de 23 d’abril, de concessió d’una medalla de bronze al mèrit policial amb distintiu blau a un funcionari del cos de mossos d’esquadra.
	RESOLUCIÓ
	IRP/3976/2008, de 23 d’abril, de concessió d’una medalla de bronze al mèrit policial amb distintiu blau a un funcionari del cos de mossos d’esquadra.
	RESOLUCIÓ
	IRP/3977/2008, de 23 d’abril, de concessió d’una medalla de bronze al mèrit policial amb distintiu blau a un funcionari del cos de mossos d’esquadra.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
	RESOLUCIÓ
	SLT/3973/2008, de 10 de desembre, per la qual es fa pública la composició nominal de diversos tribunals corresponents a la convocatòria per a la provisió de llocs vacants de facultatius especialistes en els serveis jerarquitzats de les institucions sanità
	ries de la Seguretat Social (convocatòria EJ-1/2007).
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA
	UNIVERSITARI DE CATALUNYA
	RESOLUCIÓ
	IUE/3971/2008, de 18 de desembre, per la qual es dóna publicitat al 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 2009.
	RESOLUCIÓ
	IUE/3972/2008, de 18 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment per a l’emissió dels informes previs a la selecció per a la contractació de professorat col·laborador de les universitats públiques per a l’any 2009.
	CONCURSOS I ANUNCIS
	PARLAMENT
	DE CATALUNYA
	SINDICATURA DE Comptes
	RESOLUCIÓ
	de 23 de desembre de 2008, per la qual es fa públic un acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, SAU
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	REGS DE CATALUNYA, SAU
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. AA2008000485).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública una resolució (ref. CC2004000076).
	DIVERSOS
	AGÈNCIA CATALANA DE CERTIFICACIÓ
	ADMINISTRACIÓ LOCAL
	AJUNTAMENTS
	ARBÚCIES
	ARGENTONA
	BARCELONA.
	BESALÚ
	CAMARASA
	CASTELLBELL I EL VILAR
	CASTELLGALÍ
	COLLSUSPINA
	CORÇÀ
	CUBELLES
	CUNIT
	GRANOLLERS
	L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
	LLIÇÀ DE VALL
	MONISTROL DE MONTSERRAT
	PALAFRUGELL
	EL PAPIOL
	PERAMOLA
	LA POBLA DE CLARAMUNT
	POLINYÀ
	SALLENT
	SANT FELIU SASSERRA
	SANT GUIM DE FREIXENET
	SANT SADURNÍ D’ANOIA
	SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
	TÀRREGA
	TORDERA
	TORREDEMBARRA
	VIDRÀ
	CONSELLS
	COMARCALS
	ALT EMPORDÀ
	PLA DE L’ESTANY
	DIPUTACIONS
	TARRAGONA
	ALTRES
	ORGANISMES
	ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DELS MUNTELLS

		2009-01-07T13:41:41+0100
	Edició Diari Oficial Generalitat de Catalunya
	Signatura digital




