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COMISSIÓ D'AVALUACIÓ DE LA RECERCA. ACTA NÚM. 33.

Data: 14dejunyde2016

Lloc: Sala de reunions d'AQU Catalunya

Hora d'¡nici: 17 h

Hora d'acabament; 19:30 h

Assistents:

Dr. Lluís Torner Sabata, president Dr. Josep Enric Esquerda Colell

Dra. Teresa Estrach Panella

Dr. Alex Alsina Keith

Dr. Jordi Cortadella Fortuny

Dra. Anna Mana Guasch Ferrer

Dra. Nuria Bauza Vidal

Dr. Eduard Martí Sala

Dr. Eduardo Soriano García

Dra. Ana Maria Sastre Pequeña

Dr. JacintJordana Casajuana

Dr. Miquel Duran Portas

Dra. María Rosa Lloret Romañach

Dr. Gabriel Bugeda Castelltort

Sr. Esíeve Arboix Codina, secretan

Han excusat la seva abséncia:

Dr. Sergio Castillón Miranda

Dra. Susan Webb Youdale

Dr. Ramón Alcubilla González

Dra. Anna Mana Serra Tort

Dr. Amadeu Creus Capdevila

Dra. Montserrat Llagostera Casas

Dra. Ma José Vega Ramos

Dr. Caries Sudriá Triay

Ordre del día:

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

2. Informe del presiden):

a. Benvinguda ais nous membres de la CAR.

b. Consell de Govern d'AQU Catalunya.
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i. Extensió de 1'avaluació de 1'activitat investigadora a altres figures de

professorat. Acord del CIC i signatura del conveni amb les universitats

publiques.

¡i. Debat sobre 1'adaptació a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de

transparencia, accés a la informado pública i bon govern de 1'activitat
avaluadora de la CAR.

c. Activitat de la Comissiú Especifica per a 1'Avaluació de 1'Activitat Docent i de

Gestió.

d. Estudi de la proposta d'avaluaci6 "Tenure-Tracks" SH.

e. Altres informacions.

3. Aprovació, si escau, deis criteris de professorat lector.

4. Aprovació, si escau, del procediment d'avaluació de la Comissió d'Avaluació de la Recerca
(lector, agregat i catedrátic).

5. Aprovació, si escau, de les convocatóries 2016-2017 de les acreditacions de recerca.

6. Aprovació, si escau, de les convocatóries 2016-2017 de les acreditacions de recerca
avanzada.

7. Ratificació de les convocatóries d'avaluaciú de 1'Activitat investigadora del PDI inter!

(agregat) de les universitats publiques, del PDI de les universitats privades i del PDI deis
centres adscrits amb qui AQU Catalunya ha formalitzat convenis d'avaluació.

8. Modificado, si escau, del Reglament de la comissió.
9. Modificado de les resolucions d'emissió de 1'acreditació de recerca i de recerca avanzada

de la 1 a convocatoria de 2016.

10. Afers detrámit:

a. Portal Recerca de Catalunya.

b. Gestió deis CV deis avaluadors (extranet).

11. Torn obert de paraules.
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Documents annexos:

Punt de 1'ordre de! dia

3

EnllaQ:

http://www.aqu.caüdoc/doc_52814492_1.pdf

http://www.aqu .caVdoc/doc_24803428_1 .pdf

http://www.aqu.caVdoc/doc_27999023_1.pdf

http://www.aqu.cat/doc/doc_26600325_1.pdf

http://www.aqu.caVdoc/doc_76683579_1.pdf

http://www.aqu.caüdoc/doc_11590948_1.pdf

http://www.aqu.caüdoc/doc_32972844_1.pdf

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

Es revisa I' acta núm. 32. La comissió 1'aprova.

2. Informe del president

En primer lloc, el Dr. Torner dona la benvinguda a tots els presents i, en especial, ais

nous membres de la CAR. Aixf, s'incorporen al plenari el Dr. Jacint Jordana, com a

presiden! de les comissions especifiques de Ciéncies Socials, en substitució del Dr.

Miquel Martínez a qui la CAR agraeix la tasca desenvolupada, el Dr. Jordi Cortadella, en

substitució del Dr. Josep Domingo a qui la CAR agraeix la tasca desenvolupada. També

s'ha convidat a la reunió el Dr. Gabriel Bugeda, president de la Comissió Específica per a

1'Avaluació de 1'Activitat Docent i de Gestió, qui properament será nomenat també
membrede la CAR.

En segon lloc, peí que fa al darrer Consell de Govern d'AQU Catalunya, slnforma de la

recent signatura del conveni entre ¡'Agencia per a la Qualitat del Sistema Universitari de

Catalunya i les universitats publiques de Catalunya peí qual s'encarrega a 1'Agéncia per a

la Qualitat del Sistema Universifari de Catalunya la concreció del procés per a 1'emissió

deis informes de reconeixement de 1'activitaf de recerca (per períodes de 6 anys) i la

certificado deis informes de reconeixement de 1'activitat docent (per periodes de 5anys)
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del professorat agregat interí. Aixi, properament s'obriran sengles convocatóries

extraordináries per al reconeixement deis trams de recerca i deis trams de docencia del
PDI agregat interí. La CAR acorda aplicar els mateixos criteris d'avaluació que per a la
resta de PDI.

Es debat al voltant de 1'adaptació de 1'activitat de la CAR a la Llei 19/2014. Així, es

considera oportú encetar un seguit d'accions per tal de millorar la motivació que

acompanya les resolucions desfavorables. De manera immediata s'acorda enviar d'ofic¡
els informes técnics globals amb les puntuacions juntament amb les acreditacions o

informes desfavorables a partir de la 1a convocatoria de lectors de 2016. D'altra banda,

s'acorda treballar amb les presidéncies de les comissions avaluadores per tal de millorar
la motivació que acompanya les resolucions desfavorables. També es considera

convenient avanzar vers una composició mes equilibrada entre Personal Docent
investigador (PDI) laboral i PDI funcionari en el si del plenari de la CAR. Finalment, la
CAR acorda publicar anualment la relació de totes les persones que han participa! com a
avaluadors de la comissió, d'acord amb la normativa aplicable de protecció de dades

personáis.

En tercer lloc, el Dr. Bugeda presenta el objectius de la Comissió Especifica per a

1'Avaluació de 1'Activitat Docent i de Gestió. Aixf, per al 2016 caldrá avanzar en

1'acreditació deis Manuals d'avaluac¡6 docent de les universitats privades i la certificado

deis mérits docents i de gestió avaluáis per les universitats publiques catalanes, a partir

deis manuals acreditats préviament per la comissió.

En quart lloc, la CAR estudia la proposta presentada peí Pía Serra Húnter (PShl)
d'avaluac¡ó deis "Tenure-Tracks SH" consistent en una avaluació ad hoc emesa per la

CAR per tal d'informar al PSH sobre 1'adequada progressió científica de les persones
contractades peí PSH. En aquest sentit, la CAR considera viable elaborar uns criteris

especifics i instrumentalitzar la petició vía un conveni especific.

En cinqué lloc, el secretan de la comissió informa que s'estan actualitzant els
nomenaments deis membres de les comissions i deis avaluadors de la CAR, d'acord amb

la nova regulado normativa. Aixi mateix, informa de les sessions de treball entre els
presidents/tes de les antigues comissions de lectors amb els presidents/tes de les
comissions especifiques de la CAR per tal de fer el traspás de la manera mes fluida
possible.

Finalment, s'informa que en el cas de Ciéncies Saciáis, i ates 1'important volum

d'expedients que resol a 1'any, la comissió actual s'estructurará de la manera segQent:

una comissió resoldrá els expedients de lector i de recerca i una comissió encarregada

deis expedients de recerca avanzada i de 1'avaluació de 1'activitat investigadora.

3. Aprovació, si escau, deis criteris de professorat lector
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La CAR acorda modificar la redacció deis criteris públics actuáis de professorat lector i

fer-ne publicitat al web d'AQU Catalunya. La modificado respon a la voluntat d'incorporar

en la redacció actual una referencia al fet que la qualitat de les aportacions cientifiques

preval sobre la quantitat. Aquest canvi está en consonancia amb la revisió feta per la

CAR 1'any 2015 ais criteris de recerca i de recerca avanzada.

4. Aprovació, si escau, del procediment d'avaluació de la Comissió d'Avaluaci6 de la

Recerca (lector, agregat, catedrátic)

La CAR acorda modificar la redacció del procediment públic d'avaluaci6 de professorat

(lector, agregat i catedrátic) i fer-ne publicitat al web d'AQU Catalunya. La modificado
respon a la necessitat d'adaptar el procediment al nou marc normatiu d'AQU Catalunya.

5. Aprovació, si escau, de les convocatóries 2016-2017 de les acreditacions de

recerca

La CAR aprova les convocatóries 2016-2017 d'acreditacions de recerca. Aixi mateix,

s'acorda fer-ne publicitat al web d'AQU Catalunya.

6. Aprovació, si escau, de les convocatóries 2016-2017 de les acreditacions de

recerca avanzada

La CAR aprova les convocatóries 2016-2017 d'acreditacions de recerca avangada. Aixi

mateix, s'acorda fer-ne publicitat al web d'AQU Catalunya.

7. Ratificació de les convocatóries d'avaluació de 1'Activitat investigadora del PDI

interí (agregat) de les universltats publiques, del PDI de les universitats privades i

del PDI deis centres adscrits amb qui AQU Catalunya ha formalitzat convenis

d'avaluac¡6

La CAR ratifica les convocatóries per al 2017 d'avaluació de 1'activitat investigadora del

PDI agregat interi i del PDI de les universitats privades i centres adscrits amb qui AQU

Catalunya ha formalitzat convenis d'avaluació.

8. Modificado, si escau, del Reglament de la comissió.

El Reglament de funcionament intern de la Comissió d'Avaluació de la Recerca de

['Agencia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i de les seves

Comissions Especifiques va ser aprovat per la Comissió d'Avaluaci6 de la Recerca (CAR)

en la sessió de 5 de febrer de 2016 per tal d'adaptar-lo a la Llei 1 5/2015, de 21 de juliol,

de 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Un cop iniciada la nova organització de la CAR, que inclou la Comissió Especifica per a
1'Avaluació del Professorat Lector i la Comissió Especifica per a 1'Avaluació de 1'Activitat

Docent i de Gestió, del personal docent i investigador, aixi com la realització de les

avaluacions d'acreditac¡6 de recerca, recerca avanzada, professorat lector i avaluació de

1'activitat investigadora del personal docent i investigador, la CAR considera necessari
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tomar a assignar les funcions d'avaluació, recollides a 1'article 7.5, per tal que s'equ¡[ibrin

les tasques que han de realitzar les comissions especifiques.

Per aquest motiu, la CAR acorda que la Comissió Específica per a 1'Acreditació de
Recerca Avanzada deis diferents ámbits de coneixement realitzi 1'avaluació de 1'activitat

investigadora del PDI, que fins ara corresponia a la Comissió Específica per a
1'Acreditació de Recerca.

9. Modificado de les resolucions d'emissi6 de 1'acreditació de recerca i de recerca

avanzada de la 1a convocatoria de 2016

Ates que la Comissió d'Avaluació de la Recerca va aprovar, en la sessió de 14 de juliol de
2015, els procediments per a 1'emissió de 1'acreditació de recerca i 1'emissió de

1'acreditació de recerca avanzada, i es va publicar en la Resolució ECO/1667/2015, de 16

dejuliol, per la qual es dona difusió del procediment per a 1'emissió de 1'acreditació de

recerca, i la Resolució ECO/1668/2015, de 16 dejuliol, per la qual es dona difusió del

procediment per a 1'emissió de 1'acreditació de recerca avanzada (publicades al DOGC
núm. 6919, de 23.7.2015);

Atesa 1'aprovaciói entrada en vigor de la Llei 15/2015, de 21 dejuliol, de 1'Agéncia per a

la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, en qué s'atribueix a la Comissió

d'Apel'lacions la resolució deis recursos d'al5ada interposats contra els acords de la
Comissió d'Avaluació de la Recerca i de les altres comissions d'avaluació, certificado i

acred ¡fació;

Ates que la Comissió d'Apel'lacions de 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari

de Catalunya es va constituir el día 2 de desembre de 2015 i d'acord amb el Procediment

de resolució deis recursos d'al?ada i emissió deis informes de revisió contra els acords de

les comissions d'avaluaci6, certificado i acreditació establert per la Comissió
d'Apel lacions;

La Comissió d'Avaluació de la Recerca considera necessari adaptar els procediments per

a 1'emissió de 1'acreditació de recerca i 1'emissió de 1'acreditació de recerca avangada per

tal que els recursos d'al5ada que es puguin ¡nterposar contra els acords d'emissió o

denegació de les acreditacions de recerca o les acreditacions de recerca avangada per
part de les seves comissions especifiques siguin resolts per la Comissiú d'Apel'lacions;

A aquest efecte la Comissió d'Avaluació de la Recerca de 1'Agéncia per a la Qualitat del

Sistema Universitari de Catalunya acorda:

1. Adaptar el punt 6.3 de l'Annex de l'acord número 5 de la Comissió d'Avaluació de la

Recerca, de 14 dejuliol de 2015, referent a la revisió deis acords d'emissiú de

1'acreditació de recerca al que disposa la Llei 15/2015, de 21 dejuliol, en els termes
següents:
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"Les acreditacions s'emeten peracord de la comissió especifica que correspongui. Els

acords, que no exhaureixen la vía administrativa, poden ser objecte de recurs d'al?ada

davant de la Comissió d'Apel'lacions d'AQU Catalunya en el termini d'un mes a comptar

de 1'endemá de la seva notificació, de conformitat amb el que preveu 1'article 16 de la Llei

15/2015, del 21 de juliol, de 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de

Catalunya. La resolució que resolgui el recurs d'al(;ada exhaureix la vía administrativa."

2. Adaptar el punt 6.3 de 1'Annex de 1'acord número 6 de la Comissió d'Avaluació de la

Recerca, de 14 dejuliol de 2015, referenta la revisió deis acords d'emissió de

1'acreditació de recerca avanzada, al que disposa la Llei 15/2015, de 21 dejuliol, en els

termes següents:

"Les acreditacions s'emeten per acord de la comissiú específica que correspongui. Els

acords, que no exhaureixen la via administrativa, poden ser objecte de recurs d'al5ada

davant de la Comissió d'Apel'lacions d'AQU Catalunya en el termini d'un mes a comptar

de 1'endemá de la seva notificado, de conformitat amb el que preveu 1'article 16 de la Llei

15/2015, de 21 dejuliol, de 1'Agéncia pera la Qualitatdel Sistema Universitari de

Catalunya. La resolució que resolgui el recurs d'al?ada exhaureix lavia administrativa."

10. Afers de trámit

El secretan de la comissió informa que s'ha encetat una col-laboració amb el Consorci de

Servéis Universitaris de Catalunya per tal d'explorar la possibilitat d'incorporar les dades

deis CV deis professors presents al Portal de la Recerca de Catalunya ais processos

d'avaluació de professorat de la CAR.

També s'informa queja está disponible a 1'extranet d'avaluació d'AQU Catalunya una

secció especifica per a la gestió del CV individual de cadascun deis experts i avaluadors

deis expedienta de professorat.

11. Torn obert de paraules

El Dr. Jordana planteja la necessitat de reforyar la gestió d'experts i avaluadors en els

processos d'avaluació del professorat. Així, la CAR considera que cal avan;ar en la

millora de la base de dades d'experts actual per tal que incorpori mes funcionalitats a fi de

reformar la qualitat del procés d'avaluació.

Acords:

1. Aprovar l'acta núm. 32.

2. Aprovar la tramesa d'ofici deis informes técnics globals amb les puntuacions juntament

amb les acreditacions deis expedients desfavorables.

3. Elaborar criteris ad hoc per a la proposta d'avaluació "Tenure-Tracks" SH.
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4. Modificar la redacció deis criteris públics actuáis de professorat lector i fer-ne publicitat

al web d'AQU Catalunya

5. Modificar la redacció del procediment públic d'avaluació de professorat (lector, agregat i

catedrátic) i fer-ne publicitat al web d'AQU Catalunya.

6. Aprovar les convocatóries 2016-2017 d'acreditació de recerca

7. Aprovar les convocatóries 201 6-2017 d'acreditació de recerca avanzada

8. Ratificar les convocatóries d'avaluació de 1'Activitat investigadora del PDI ¡nteri

(agregat) de les universitats publiques, del PDI de les universitats privades i del PDI

deis centres adscrits amb qui AQU Catalunya ha formalitzat convenís d'avaluació

9. Modificar 1'article 7.5 de] Reglament de la CAR

10. Modificar les resolucions d'em¡ssió de 1'acreditaciú de recerca i de recerca avanzada de
la 1a convocatoria de 2016

El presiden! aixeca la sessió, de la qual, com a secretan, estenc aquesta acta.

El secretan Vist i plau

El president,
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