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DEPARTAMENT
DE BENESTAR I FAMÍLIA

RESOLUCIÓ
BEF/1226/2004, de 16 d’abril, de delegació de
competències del director general de l’Institut Ca-
talà d’Assistència i Serveis Socials en el subdirec-
tor general de Gestió de Recursos.

Atès el que disposen l’article 13 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, modificada per la Llei 4/1999,
de 13 de gener, i l’article 39 de la Llei 13/1989,
de 14 de desembre, d’organització, procediment
i règim jurídic de l’Administració de la Gene-
ralitat;

Vist el que disposen el Decret 402/2000, de 27
de desembre, de reestructuració de l’Institut
Català d’Assistència i Serveis Socials; el Decret
409/2000, de 27 de desembre, de l’estructura
territorial del Departament de Benestar Soci-
al, i el Decret 238/2001, de 28 d’agost, pel qual
es crea la Delegació Territorial del Departament
de Benestar Social de les Terres de l’Ebre;

Atesos el Decret 68/2004, de 20 de gener,
d’estructuració i de reestructuració de diversos
departaments de l’Administració de la Genera-
litat, i el Decret 223/2004, de 9 de març, de re-
estructuració d’òrgans territorials de l’Adminis-
tració de la Generalitat;

RESOLC:

—1 Delegar en el subdirector general de Ges-
tió de Recursos de l’ICASS la competència per
signar els documents comptables d’obligació i
pagament (OP) que es derivin de les competèn-
cies assignades al director general de l’ICASS.

—2 Els actes dictats per delegació s’han d’ajus-
tar al que estableixen l’article 39 de la Llei 13/
1989, de 14 de desembre, i l’article 13 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre.

Barcelona, 16 d’abril de 2004

MARTÍ MASFERRER I MASCORT

Director general

(04.106.104)

*

DEPARTAMENT
D’UNIVERSITATS,
RECERCA I SOCIETAT
DE LA INFORMACIÓ

AGÈNCIA PER A LA QUALITAT
DEL SISTEMA UNIVERSITARI
DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ
UNI/1239/2004, de 26 d’abril, per la qual es dóna
publicitat a l’acord relatiu al procediment per a
l’emissió de les certificacions o avaluacions de
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Univer-
sitari de Catalunya relatives a l’activitat docent
per a la contractació com a catedràtic o catedrà-
tica o com a professor o professora agregat,
d’acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’uni-
versitats de Catalunya.

Atès que en data 21 d’abril de 2004 la Comis-
sió Específica per a la Valoració dels Mèrits i Ac-
tivitats Individuals de la Comissió d’Avaluació
de la Qualitat de l’Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya va aprovar
el procediment per a l’emissió de les certifica-
cions o avaluacions relatives a l’activitat docent
per a la contractació com a catedràtic o catedrà-
tica o com a professor o professora agregat,
d’acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’uni-
versitats de Catalunya,

RESOLC:

Que es publiqui íntegrament en el Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya l’Acord de 21
d’abril de 2004 de la Comissió Específica per a
la Valoració dels Mèrits i Activitats Individuals
de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat de
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Univer-
sitari de Catalunya, pel qual s’aprova el proce-
diment per a l’emissió de les certificacions o
avaluacions relatives a l’activitat docent per a
la contractació com a catedràtic o catedràtica o
com a professor o professora agregat, d’acord
amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universi-
tats de Catalunya.

Barcelona, 26 d’abril de 2004

ANTONI SERRA I RAMONEDA

President

ACORD
número 4, de 21 d’abril de 2004, de la Comissió
Específica per a la Valoració dels Mèrits i Acti-
vitats Individuals de la Comissió d’Avaluació de
la Qualitat de l’Agència per a la Qualitat del Sis-
tema Universitari de Catalunya, pel qual s’aprova
el procediment per a l’emissió de les certificaci-
ons o avaluacions relatives a l’activitat docent per
a la contractació com a catedràtic o catedràtica
o com a professor o professora agregat, d’acord
amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universi-
tats de Catalunya.

Atès que l’article 46 de la Llei 1/2003, de 19
de febrer, d’universitats de Catalunya, estableix
que l’accés a la universitat en la figura contrac-
tual de professorat contractat doctor es pot fer
en la categoria de catedràtic o catedràtica, que
suposa una carrera docent i investigadora con-
solidada, i professor agregat o professora agre-
gada, que suposa una capacitat docent i inves-
tigadora provada;

Categories SB A

repassadora mitges,
cosidora sacs ............................. 665,79 22,22

Grup V. Personal subaltern
Conserge ................................... 679,30 22,22
Cobrador .................................. 679,16 22,22
Vigilant, sereno, ordenança,
porter ........................................ 665,81 22,22
Personal neteja (hora) ................. 3,48 0,17

(04.079.099)

*
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ficació corresponent comporta la seva invalidesa
a tots els efectes.

—3 Documentació
3.1 A la sol·licitud cal adjuntar l’informe o

informes favorables de l’avaluació de l’activitat
docent del candidat, emesos per la Universitat
o institució que correspongui, en els quals es farà
constar, com a mínim:

a) L’experiència i els mèrits docents de l’in-
teressat que hagin estat objecte d’avaluació.

b) El període de temps avaluat.
c) La referència expressa al procediment i els

criteris emprats per efectuar l’avaluació, d’acord
amb el punt 4 d’aquest Acord.

3.2 L’Agència podrà demanar que s’esme-
nin o completin la sol·licitud i/o documentació
quan no s’hagi presentat o sigui incompleta,
en el termini de 10 dies des de la seva no-
tificació. Cas que la persona interessada no
aporti la informació i/o documentació sol·-
licitada es podrà entendre que desisteix de la
seva sol·licitud.

3.3 Excepcionalment, en el supòsit que la
persona interessada no pugui aportar, per raons
justificades a criteri de la Comissió Específica
d’Avaluació dels Mèrits i Activitats Individuals,
l’informe favorable d’avaluació de la seva acti-
vitat docent, haurà d’especificar a la sol·licitud
aquesta circumstància i aportar un curriculum
vitae d’acord amb el model publicat al web de
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Univer-
sitari de Catalunya, als efectes de la seva ava-
luació per l’Agència.

3.4 En el procediment regulat per aquest
Acord, no caldrà aportar la documentació que
ja estigui en poder de l’Agència per a la Qua-
litat del Sistema Universitari de Catalunya, tret
que hagi estat modificada.

—4 Procediment per a la redacció de l’infor-
me d’avaluació

4.1 Les universitats que tenen certificat el
Manual d’Avaluació Docent per l’Agència per
a la Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya hauran d’avaluar l’activitat docent de
la persona candidata segons el Manual certi-
ficat, seguint el protocol publicat al web de
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya.

4.2 Les universitats o institucions que no
tenen certificat el manual hauran d’emetre un
informe d’avaluació de l’activitat docent atenent
els criteris d’avaluació establerts per aquest
supòsit al punt 10 d’aquest Acord i seguint el
protocol publicat al web de l’Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
Aquest informe haurà d’estar signat pel vicerec-
tor de professorat o, si s’escau, pel responsable
acadèmic competent en matèria de professorat
de la institució.

—5 Presentació de la sol·licitud
5.1 Les sol·licituds per a la certificació de

l’informe de l’activitat docent es poden presentar
durant tot l’any a partir de l’endemà de la pu-
blicació d’aquest acord al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

5.2 Les sol·licituds s’han d’adreçar al presi-
dent/a de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat
de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya i s’han de presentar a
l’Agència en suport paper o telemàtic. Les sol·-

Atès que l’apartat tercer de l’article 47 de
la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats
de Catalunya, disposa que, si s’escau, les perso-
nes candidates han de comptar amb un in-
forme de llur activitat docent, d’acord amb els
procediments i els criteris que estableixi l’Agèn-
cia per a la Qualitat del Sistema Universita-
ri de Catalunya, als efectes de l’avaluació
positiva establerta per l’article 52 de la Llei
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’uni-
versitats;

Atès que els articles 140 i 144 de la Llei 1/
2003, de 19 de febrer, d’universitats de Cata-
lunya, atribueixen a la Comissió d’Avaluació
de la Qualitat funcions en l’avaluació de l’ac-
tivitat docent;

Atès que l’Acord número 2, de 5 de novem-
bre de 2003, de la Comissió Permanent del
Consell de Direcció de l’Agència per a la Qua-
litat del Sistema Universitari de Catalunya en-
carrega a la Comissió d’Avaluació de la Qua-
litat que estableixi els procediments i criteris
per a l’emissió dels informes d’avaluació de
l’activitat docent de les persones candidates
per a l’accés a la categoria de catedràtic o ca-
tedràtica i de professor agregat o professora
agregada;

Atès que en virtut de l’Acord núm. 3, de 2
de març de 2004, de la Comissió d’Avaluació
de la Qualitat s’atribueix a la Comissió Espe-
cífica per a la Valoració dels Mèrits i Activi-
tats Individuals la funció esmentada en l’apar-
tat anterior;

Atès que la Comissió d’Avaluació de la Qua-
litat ha estat informada de l’Acord de la Comis-
sió Específica per a la Valoració dels Mèrits i
Activitats Individuals pel qual s’aproven el pro-
cediment i els criteris per a l’emissió de les cer-
tificacions o avaluacions dels informes de l’ava-
luació de l’activitat docent;

Atès que, tal com estableix l’article 148.1 de
la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats
de Catalunya, les comissions avaluadores de
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya actuen amb indepen-
dència, la Comissió Específica per a la Valo-
ració dels Mèrits i Activitats Individuals ha
aprovat el procediment per a l’emissió de les
certificacions o avaluacions relatives a l’acti-
vitat docent per a la contractació com a cate-
dràtic o catedràtica o com a professor o pro-
fessora agregat, d’acord la Llei 1/2003, de 19
de febrer, d’universitats de Catalunya;

És per això que la Comissió Específica per a
la Valoració dels Mèrits i Activitats Individuals
acorda:

—1 Aprovar el procediment per a l’emissió de
les certificacions o avaluacions relatives a l’ac-
tivitat docent per a la contractació com a cate-
dràtic o catedràtica o com a professor o profes-
sora agregat, d’acord la Llei 1/2003, de 19 de
febrer, d’universitats de Catalunya.

—2 Les sol·licituds i la documentació que es
tramitin en el marc del procediment annex a
aquest Acord, en tant no sigui efectiu el pro-
cediment telemàtic d’acord amb la normativa
vigent i en el marc del projecte Administració
Oberta de Catalunya, s’hauran de presentar

com a mínim en suport paper, sens perjudici
que es puguin avançar en suport electrònic a
certificacio.docencia@aqucatalunya.org.

—3 El president de l’Agència per a la Qua-
litat del Sistema Universitari de Catalunya ha
de donar publicitat d’aquest Acord al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, i n’ha
de garantir la difusió com a mínim en català,
castellà i anglès mitjançant la publicació en el
web de l’Agència per a la Qualitat del Siste-
ma Universitat de Catalunya, en suport paper
i electrònic.

ANNEX

Procediment per a l’emissió de les certificacions
o avaluacions de l’Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya, relatives a
l’activitat docent per a la contractació com a ca-
tedràtic o catedràtica o com a professor o profes-
sora agregat, d’acord amb la Llei 1/2003, de 19
de febrer, d’universitats de Catalunya

—1 Objecte
L’objecte d’aquest Acord és aprovar el pro-

cediment per a l’emissió de les certificacions
o avaluacions de l’Agència per a la Qualitat
del Sistema Universitari de Catalunya, rela-
tives a l’activitat docent de les persones que
aspiren a ser contractades com a catedràtic o
catedràtica o com a professor o professora
agregat, d’acord amb els articles 46 i 47 de la
Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de
Catalunya.

—2 Sol·licituds
2.1 Podran sol·licitar la certificació o l’ava-

luació de l’Agència relativa a l’informe de llur
activitat docent les persones que reuneixin els
requisits per ser admeses als processos selectius
que convoquin les universitats per a la contrac-
tació com a catedràtics o catedràtiques o com
a professorat agregat, d’acord amb el que esta-
bleixen l’article 47.3 de la Llei d’universitats de
Catalunya, i l’article 52 de la Llei orgànica d’uni-
versitats.

2.2 Els impresos de sol·licitud (en català,
castellà i anglès) es poden obtenir al web http:/
/www.aqucatalunya.org, a l’Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
(Via Laietana, 28, 5a planta, 08003 Barcelona)
i al Departament d’Universitats, Recerca i So-
cietat de la Informació de la Generalitat de
Catalunya (Via Laietana, 33, 6a planta, 08003
Barcelona).

2.3 A la sol·licitud que presenti la persona
interessada s’ha de fer constar, com a mínim:

a) Nom i cognom del sol·licitant.
b) Adreça a efectes de notificació i, si és el

cas, adreça electrònica.
c) Número del document d’identitat perso-

nal (DNI o passaport).
d) Institució a la qual pertany.
e) Documents acreditatius del compliment

dels requisits de l’apartat 2.1.
2.4 En la sol·licitud, caldrà formular-hi una

declaració responsable de la veracitat de les
dades al·legades i de tota la documentació apor-
tada per la persona sol·licitant, que s’hi ha de
detallar. Així també s’hi ha de fer constar que
la manca de veracitat de la informació o docu-
mentació necessària per a l’emissió de la certi-
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licituds telemàtiques es presentaran d’acord amb
la regulació del procediment que s’aprovi. Els
interessats podran sol·licitar informació a l’adre-
ça certificacio.docencia@aqucatalunya.org.

—6 Certificacions de l’Agència
6.1 La certificació de l’Agència valida els

informes d’avaluació de l’activitat docent apor-
tats per les persones sol·licitants, als efectes del
que preveu l’article 47.3 de la Llei 1/2003, de 19
de febrer, d’universitats de Catalunya.

6.2 Les certificacions les emet el president
de la Comissió Específica d’Avaluació dels Mè-
rits i Activitats Individuals de la Comissió d’Ava-
luació de la Qualitat, d’acord amb el que pre-
veu l’article 14 dels Estatuts de l’Agència per a
la Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya.

6.3 Aquestes certificacions s’emeten en fun-
ció dels informes favorables emesos per les uni-
versitats que tenen certificat el Manual d’Ava-
luació Docent per l’Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya, o bé dels
emesos per les universitats o institucions que han
signat un conveni de col·laboració amb l’Agèn-
cia, o bé per les que atenen el protocol i crite-
ris establerts en el punt 10.

6.4 En els supòsits que l’Agència no pugui
validar els informes d’avaluació aportats per la
persona interessada o en el supòsit previst al
punt 3.3 d’aquest Acord, la Comissió Específica
d’Avaluació del Mèrits i Activitats Individuals
emetrà, per acord, l’informe d’avaluació corres-
ponent.

6.5 Els acords de la Comissió Específica,
que no exhaureixen la via administrativa, poden
ser objecte de recurs d’alçada davant el presi-
dent o presidenta de la Comissió d’Avaluació de
la Qualitat, en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la seva notificació. La resolució que
resolgui el recurs d’alçada exhaureix la via ad-
ministrativa.

—7 Terminis i informació
7.1 La certificació o, si és el cas, l’informe

favorable d’avaluació o la denegació o emissió
d’informe desfavorable respectiva s’han de no-
tificar en el termini màxim de sis mesos a comp-
tar de la presentació de la sol·licitud, sens per-
judici que s’emetin amb la màxima celeritat
possible. Transcorregut aquest termini sense
notificació expressa s’entendrà atorgada la cer-
tificació o emès l’informe d’avaluació favorable-
ment.

7.2 Els interessats podran obtenir informa-
ció de l’estat de la seva sol·licitud a l’adreça elec-
trònica certificacio.docencia@aqucatalunya.org,
al telèfon 93.268.89.50 o a les dependències de
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Univer-
sitari de Catalunya.

—8 Notificació
8.1 La notificació es produirà per qualsevol

mitjà legal que permeti tenir constància de la
seva recepció per part del sol·licitant.

8.2 La notificació es podrà practicar utilit-
zant mitjans telemàtics d’acord amb el que es-
tableix l’article 59.3 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administra-
tiu comú, sempre que els interessats hagin as-
senyalat aquest mitjà com a preferent o hagin
consentit expressament la seva utilització.

—9 Protecció de les dades de caràcter perso-
nal

En relació amb les dades de caràcter perso-
nal que coneguin en l’exercici de les seves fun-
cions la Comissió d’Avaluació de la Qualitat i,
si és el cas, la Comissió Específica per a l’Ava-
luació dels Mèrits i Activitats Individuals, vet-
llaran pel ple respecte dels drets dels interessats
i per l’estricte compliment de les obligacions que
imposa la normativa vigent en matèria de pro-
tecció de dades de caràcter personal.

—10 Criteris d’avaluació de la docència i pu-
blicitat

10.1 En el supòsit d’informes d’avaluació
emesos per universitats o institucions que no tin-
guin prèviament certificat de l’Agència un Ma-
nual d’Avaluació de la Docència, ni hagin forma-
litzat un acord de col·laboració amb l’Agència,
en els termes establerts al punt 11 d’aquest
Acord, caldrà que els interessats aportin junta-
ment amb l’informe d’avaluació positiva una
certificació emesa per l’òrgan competent de la
universitat o institució mateixes que faci esment
dels criteris i procediments seguits en l’avaluació.
L’Agència valorarà especialment, als efectes de
l’emissió del certificat corresponent, que en l’in-
forme s’hagin tingut en consideració els crite-
ris següents:

a) Existència d’un document que reculli les
evidències aportades pel candidat avaluat i que
inclogui una anàlisi del conjunt d’aspectes de la
seva activitat docent.

b) Tipologia de l’experiència docent, que
valori la docència universitària impartida en
primer, segon i tercer cicles, la participació en
matèries obligatòries i la diversitat de matèri-
es impartides.

c) Grau de compliment de l’encàrrec docent
i de la realització de tasques relacionades amb
la docència.

d) Qualitat de la planificació docent atenent
el disseny i adequació del pla docent així com
els recursos i material docent emprat.

e) Qualitat del desenvolupament i actuació
com a professor universitari incloent la formació
per a l’activitat docent, la participació en pro-
jectes d’innovació docent en convocatòries com-
petitives i en tasques de transició a l’espai eu-
ropeu.

f) Adequació dels resultats de l’activitat do-
cent desenvolupada.

g) Grau de satisfacció dels estudiants i gra-
duats.

h) Participació en la promoció i l’avaluació
de la qualitat docent.

i) Reconeixement extern de la qualitat do-
cent.

10.2 Als efectes del que s’estableix en aquest
punt, l’Agència considerarà com a document de
referència la Guia per al disseny i la implanta-
ció d’un model institucional d’avaluació docent
del professorat a les universitats públiques ca-
talanes, publicat a www.aqucatalunya.org.

—11 Col·laboració
Als efectes de l’emissió de la certificació cor-

responent, els informes d’avaluació de l’activitat
docent que hagin estat emesos per altres agèn-
cies, òrgans d’avaluació externs, universitats o
institucions seran considerats per l’Agència en
el marc dels protocols i convenis que a aquests
efectes s’estableixin.

—12 Publicitat
Els criteris, procediments i protocols de la

Comissió d’Avaluació de la Qualitat i de la Co-
missió Específica per a la Valoració dels Mèrits
i Activitats Individuals, als efectes de l’avalua-
ció de la docència universitària, seran públics i
se’n donarà publicitat al web de l’Agència per
a la Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya, així com per altres mitjans que l’Agèn-
cia acordi.

(04.118.106)

*


