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Disposicions

AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA
UNIVERSITARI DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ
IUE/1881/2008, de 13 de juny, per la qual es dóna publicitat a la modiicació de 
l’Acord número 3, de 27 de novembre de 2007, de la Comissió d’Avaluació de la 
Recerca sobre l’avaluació de l’activitat investigadora del personal docent i inves-
tigador funcionari i contractat.

Atès que en data 12 de juny de 2008 la Comissió d’Avaluació de la Recerca de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya va aprovar la 
modiicació de l’Acord número 3, de 27 de novembre de 2007, pel qual s’aprova el 
procediment i els terminis de presentació de les sol·licituds d’avaluació de l’acti-
vitat investigadora del personal docent i investigador funcionari i contractat, per a 
períodes que hagin inalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2007, 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 4, de 12 de juny de 2008, 
de la Comissió d’Avaluació de la Recerca, pel qual es modiica l’Acord número 
3, de 27 de novembre de 2007, pel qual s’aprova el procediment i els terminis de 
presentació de les sol·licituds d’avaluació de l’activitat investigadora del personal 
docent i investigador funcionari i contractat, per a períodes que hagin inalitzat com 
a màxim el 31 de desembre de 2007, d’acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, 
d’universitats de Catalunya.

Barcelona, 13 de juny de 2008

ANTONI SERRA RAMONEDA

President

ACORD
número 4 de la Comissió d’Avaluació de la Recerca, de 12 de juny de 2008, pel 
qual s’aprova la modiicació de l’Acord número 3, de 27 de novembre de 2007, 
pel qual s’aprova el procediment i els terminis de presentació de les sol·licituds 
d’avaluació de l’activitat investigadora del personal docent i investigador fun-
cionari i contractat, per a períodes que hagin inalitzat com a màxim el 31 de 
desembre de 2007, d’acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats 
de Catalunya.

L’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, disposa 
que la Generalitat de Catalunya pot establir, per al personal docent i investigador 
funcionari i contractat, retribucions addicionals per mèrits individuals de docència, 
recerca i gestió, que s’assignen per mitjà del consell social a proposta del consell 
de govern, amb la valoració prèvia dels mèrits mitjançant l’avaluació de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

L’article 140.2.h), en relació amb l’article 146.1, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, 
d’universitats de Catalunya, concreta que correspon a la Comissió d’Avaluació de 
la Recerca de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
la valoració dels mèrits individuals de recerca del personal docent i investigador, 
funcionari i contractat, per a l’assignació de complements retributius, d’acord amb 
els articles 55 i 69 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, 
modiicada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril.
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El Decret 405/2006, de 24 d’octubre, estableix les retribucions addicionals del 
personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques 
de Catalunya.

Atès que, en aquest cas, la funció de la Comissió d’Avaluació de la Recerca 
d’AQU Catalunya és la valoració dels mèrits individuals de recerca del personal 
docent i investigador, funcionari i contractat, per a l’assignació de complements 
retributius;

Atès que l’article 43 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, 
disposa que el professorat universitari és format pel professorat dels cossos docents 
universitaris i el professorat contractat laboral en funció de les categories que esta-
bleix aquesta Llei, és possible que el règim d’aquest personal vagi variant, durant 
la seva carrera acadèmica i professional, del funcionarial al contractual o viceversa 
si supera el procés de selecció en el qual participi;

Atès que la Comissió d’Avaluació de la Recerca valora els mèrits individuals 
de recerca del personal docent i investigador aplicant els mateixos criteris inde-
pendentment del fet que la persona sol·licitant sigui personal docent i investigador 
funcionari o contractat, la Comissió no avalua o reconeix de nou els mèrits de 
recerca ja sotmesos a avaluació o reconeguts al personal docent i investigador 
malgrat hagi variat el seu règim d’adscripció del règim funcionarial a la via 
contractual o viceversa;

Per aquest motiu, la Comissió d’Avaluació de la Recerca ha acordat la modii-
cació del procediment d’avaluació de l’activitat investigadora del personal docent 
i investigador funcionari i contractat, per a períodes que hagin inalitzat com a 
màxim el 31 de desembre de 2007, d’acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, 
d’universitats de Catalunya, i establir que no s’avaluaran els mèrits ja sotmesos a 
avaluació o reconeguts, ja afecti una part o la totalitat del període o períodes sot-
mesos a avaluació, segons els termes i condicions que s’expressen en l’acord que 
s’exposa seguidament.

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

ACORDA:

—1 Modiicar l’Acord número 3, de 27 de novembre de 2007, pel qual s’aprova el 
procediment i els terminis de presentació de les sol·licituds d’avaluació de l’activitat 
investigadora del personal docent i investigador funcionari i contractat, per a perí-
odes que hagin inalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2007, d’acord amb la 
Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, publicat per la Resolució 
IUE/3619/2007, de 30 de novembre, en els termes que iguren en l’annex.

—2 Que el president de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya doni publicitat del present Acord al DOGC, i en garanteixi la difusió 
com a mínim en català i en castellà al web d’AQU Catalunya.

ANNEX

Modiicació de l’Acord número 3, de 27 de novembre de 2007, pel qual s’aprova 
el procediment i els terminis de presentació de les sol·licituds d’avaluació de l’ac-
tivitat investigadora del personal docent i investigador funcionari i contractat, per 
a períodes que hagin inalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2007, d’acord 
amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.

S’afegeix al punt 2 del procediment el subapartat 5è, que queda redactat de la 
manera següent:
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“2.5 El personal docent i investigador, funcionari o contractat, que hagi obtingut 
l’avaluació única, amb resultat positiu o negatiu, o bé l’avaluació normal positiva 
dels seus mèrits individuals de recerca o bé que hagi obtingut el reconeixement de 
l’avaluació dels seus mèrits de recerca per part de les comissions especíiques de la 
Comissió d’Avaluació de la Recerca, no pot presentar aquests mèrits a avaluació o 
reconeixement de nou, ja es tracti d’una part o de la totalitat del període o períodes 
avaluats o reconeguts per les comissions, malgrat que la persona sol·licitant hagi 
canviat el seu règim de funcionarial a contractual o viceversa.

En el cas de l’avaluació normal negativa, el personal docent i investigador, fun-
cionari o contractat, no pot presentar de nou en anys posteriors el mateix període 
avaluat negativament encara que la persona sol·licitant hagi canviat el seu règim 
de funcionarial a contractual o viceversa. En aquest sentit, només s’avaluarà o, si 
s’escau es reconeixerà, el darrer període normal avaluat negativament, sempre que 
se segueixi el que disposa l’apartat 8.8.”

(08.165.001)

*
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CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

ACORD
82/2008, de 21 de maig, del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, pel qual 
s’atorguen els ajuts als projectes de recerca sobre comunicació audiovisual.

I. El Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, en la sessió celebrada el 27 
de juny de 2007, va acordar aprovar, mitjançant l’Acord 212/2007, les bases de la 
V convocatòria per a la concessió d’ajuts a projectes de recerca sobre comunicació 
audiovisual, que es van publicar en el DOGC núm. 4927, de 17.7.2007.

II. La base desena de la convocatòria d’ajuts esmentada estableix que la Comissió 
de Recerca, Estudis i Publicacions actua com a comitè de selecció i està formada 
pel senyor Jaume Serrats i Ollé, vicepresident; la senyora Dolors Comas d’Argemir 
i Cendra, consellera secretària; la senyora Victòria Camps i Cervera, consellera, 
i el senyor Rafael Jorba i Castellví, conseller. Aquesta Comissió és competent per 
resoldre l’atorgament dels ajuts convocats.

III. El 20 de maig s’ha reunit la Comissió de Recerca, Estudis i Publicacions, la 
qual eleva al Ple la resolució dels ajuts d’acord amb el que estableix la base onzena 
de la convocatòria esmentada.

Per tot el que s’ha exposat, el Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha 
adoptat els següents

ACORDS:

—1 Atorgar els ajuts als projectes que tot seguit es relacionen:

Usos i actituds juvenils davant les noves inestres audiovisuals.

Títol: “Usos i actituds juvenils davant les noves inestres audiovisuals. Alfabe-
tització audiovisual”

Presentat per: Anna Tous Rovirosa
Pressupost presentat: 7.100 €
Assignació: 6.000 €

Alfabetització audiovisual.

Títol: “El documental com a eina educativa”
Presentat per: Ramon Breu Pañella
Pressupost presentat: 6.230 €
Assignació: 6.000 €
Títol: “Una estratègia d’alfabetització audiovisual amb Youtube”
Presentat per: Carme Echazarreta, Núria Puig, Feli Álvarez, María Ganzabal, 

Miguel Ángel Quintana, Celia Romeo, Xavier Xirgo Teixidor
Pressupost presentat: 11.390 €
Assignació: 6.000 €

La informació en els mitjans audiovisuals: formats, continguts, pluralisme.

Títol: “Infoentreteniment i percepció ciutadana de la política: el cas de Po-
lònia”

Presentat per: Carme Ferré Pavia i Catalina Gayà Morlà
Pressupost presentat: 7.200 €
Assignació: 6.000 €

La programació de les televisions: de la TDT local a la TV nacional.

Títol: “La televisión infantil frente a los niños menores de 6 años: un análisis 
comparativo entre programas de TV nacional y de TDT”

Presentat per: Antonio Bartolomé Pina, Antoni Mercader Capellà, Ares Cerveró, 
Cilia Willem, Joan Frigola, Lucrezia Crescenzi, Mariona Grané, Valerie Rubinstein 
Laboratori de Mitjans Interactius (Universitat de Barcelona, UB)
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