ACTA DEL CONSELL DE GOVERN D’AQU CATALUNYA N.14
Data: 20 d’abril de 2022
Lloc: Sala de Juntes de l’edifici del Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona (Edifici A,
Plaça Acadèmica, s/n, 08193 Bellaterra, Barcelona)
Hora d’inici: 11:00 hores
Hora d’acabament: 14:00 hores

Assistents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Josep Joan Moreso Mateos (president d'AQU Catalunya)
Joan Guàrdia Olmos (rector de la Universitat de Barcelona)
Javier Lafuente Sancho (rector de la Universitat Autònoma de Barcelona)
Daniel Crespo Artiaga (rector de la Universitat Politècnica de Catalunya)
Jaume Puy Llorens (rector de la Universitat de Lleida)
Joaquim Salvi Mas (rector de la Universitat de Girona)
Josep M. Garrell Guiu (rector de la Universitat Ramon Llull)
Josep A. Planell Estany (rector de la Universitat Oberta de Catalunya)
Alfonso Méndiz Noguero (rector de la Universitat Internacional de Catalunya)
Rafael Rodríguez-Ponga (rector de la Universitat Abat Oliba CEU)
Maria Pau Ginebra Molins (Universitat Politècnica de Catalunya, acadèmica)
Flocel Sabaté Curull (Universitat de Lleida, acadèmic)
Esther Giménez-Salinas Colomer (Universitat Ramon Llull, acadèmica)
Antonio Madrid Pérez (Comissions Obreres de Catalunya, representant de les
organitzacions sindicals)
Alexandre de le Court (Unió General de Treballadors de Catalunya, representant de les
organitzacions sindicals)
Victòria Girona Brumós (directora general d'Universitats)
Joan Gómez Pallarès (director general de Recerca)
Lluís Torner Sabata (president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca)
Jaume Valls Pasola (director d'AQU Catalunya)
Maria Giné Soca (secretària d’AQU Catalunya i del Consell de Govern)

Han excusat la seva absència:
Oriol Amat Salas (rector de la Universitat Pompeu Fabra)
María José Figueras Salvat (rectora de la Universitat Rovira i Virgili)
Josep Eladi Baños Díez (rector de la Universitat de Vic - Universitat Central de
Catalunya)
4. Joan Corominas Guerin (president del Consell Social de la Universitat de Barcelona)
5. Gabriel Masfurroll Lacambra (president del Consell Social de la Universitat Autònoma
de Barcelona)
6. Ramon Carbonell Santacana (president del Consell Social de la Universitat Politècnica
de Catalunya)
1.
2.
3.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

Montserrat Vendrell Rius (presidenta del Consell Social de la Universitat Pompeu
Fabra)
Rosa Núria Aleixandre Cerarols (presidenta del Consell Social de la Universitat de
Girona)
Delfí Robinat Català (president del Consell Social de la Universitat de Lleida)
Joan Enric Carreres Blanc (president en funcions del Consell Social de la Universitat
Rovira i Virgili)
Bernat Payà Malloll (Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes, estudiant)
Representant (Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes, estudiant)

Convidats
1.

Esteve Arboix Codina, cap de l’Àrea d’Avaluació del Professorat i Recerca d’AQU
Catalunya

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió:
El president d’AQU Catalunya cedeix la paraula al rector de la Universitat Autònoma de
Barcelona perquè faci la benvinguda a la seva universitat.
El rector fa la benvinguda i desitja una bona sessió a tots els membres.
El president agraeix la intervenció del rector i, també, les facilitats que la seva universitat
ha prestat a l’Agència per poder disposar d’un espai de trobada per al Consell de Govern,
en la seva primera reunió presencial des de fa dos anys i mig.
El president d’AQU Catalunya dona la benvinguda als membres del Consell de Govern i
especialment als que avui s’hi incorporen i que són:
•
•
•

El rector de la Universitat Internacional de Catalunya, el Dr. Alfonso Méndiz
Noguero, que substitueix en el càrrec al Dr. Xavier Gil Mur.
El representant de la Unió General de Treballadors de Catalunya, el Dr. Alexandre
de le Court, que substitueix el Dr. Marc Tarrés.
I al nou director d’AQU Catalunya, el Dr. Jaume Valls Pasola, que substitueix en
el càrrec el Dr. Martí Casadesús.

El president aprofita per agrair la participació dels membres sortints en l’àmbit d’AQU
Catalunya, amb especial reconeixement al director anterior d’AQU Catalunya i amb un
record especial per al president del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili, Josep
Pedrerol.
El president informa que a la reunió d’avui ha convidat el Sr. Esteve Arboix Codina, cap
de l’Àrea d’Avaluació del Professorat i Recerca d’AQU Catalunya, perquè doni suport al
punt de presentació de l’Informe anual del president de la Comissió d’Avaluació de la
Recerca.
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Finalment, el president d’AQU Catalunya excusa l’absència dels membres del Consell de
Govern que han indicat que avui no podien assistir a la reunió.

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
El president presenta i sotmet a l’aprovació l’acta del Consell de Govern N.13, de 14
de juliol de 2021.
El president d’AQU Catalunya obre un torn d’intervencions i ningú en fa cap.
S’aprova l’acta per unanimitat.
Acord: ACG202201

2. Informe del president d’AQU Catalunya
El president d’AQU Catalunya informa dels temes següents:
1. Procés de selecció del director d’AQU Catalunya. Procés obert i competitiu
en el qual es van tenir en compte els criteris aprovats pel Consell de Govern.
El procés es va iniciar el març i va finalitzar l’octubre de 2021 amb el
nomenament del Dr. Jaume Valls com a nou director d’AQU Catalunya. El
comitè de selecció va estar format pel rector de la Universitat de Barcelona,
el Dr. Joan Guàrdia, la Dra. Hélène Lamicq i el president d’AQU Catalunya.
2. Convenio entre la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA) y la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari
de Catalunya para la colaboración en el programa de apoyo a la evaluación
de la actividad docente (DOCENTIA). ANECA ha proposat un model de
conveni únic per a les agències de les diferents comunitats autònomes que
AQU Catalunya no pot signar en entendre que no planteja una relació de
reconeixement mutu entre iguals i que, alhora, vulnera l’estàndard
d’independència fixat pels European Standards and Guidelines.
3. Reunió amb el ministre d’Universitats. El 7 de febrer de 2022 el ministre
d’Universitats va visitar AQU Catalunya i va mantenir una reunió de treball
amb el director i el president de l’Agència. En la reunió se li van fer reflexions
en l’àmbit de la qualitat universitària en relació amb la futura Ley Orgánica
del Sistema Universitario i se li van adreçar peticions concretes en relació
amb les activitats d’AQU Catalunya.
4. Avaluació d’AQU Catalunya de compliment dels ESG. Cada cinc anys, les
agències d’avaluació de la qualitat europees han de superar un procés
d’avaluació externa internacional de compliment dels Estàndards i directrius
per a l’assegurament de la qualitat en l’Espai Europeu d’Educació Superior
(ESG) si volen mantenir la seva inscripció al registre europeu d’agències de la
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qualitat EQAR. AQU Catalunya és la primera agència europea en dur a terme
aquesta avaluació en la modalitat de Targeted review, una avaluació
simplificada per a aquelles agències que han superat aquest procés dues
vegades consecutivament. AQU Catalunya va finalitzar el desembre de 2021
el procés d’avaluació interna, amb l’aprovació de l’Informe d’autoavaluació,
i el febrer del 2022 va tenir lloc la visita externa virtual del panel i l’esborrany
de l’informe de la visita externa sembla que és molt favorable.
5. Finalització del mandat del president d’AQU Catalunya. El 8 d’octubre de
2022 finalitza el segon mandat del president d’AQU Catalunya i, per aquest
motiu, properament el president es reunirà amb la consellera de Recerca i
Universitats per tal que iniciï el procés de selecció i nomenament de la
persona que l’hagi de substituir en el càrrec, d'entre personalitats de
reconegut mèrit i prestigi en l'àmbit acadèmic, amb acreditada experiència
en qualitat en educació superior i recerca.

El president obre un torn d’intervencions.
Els membres del Consell de Govern comparteixen la sensació que l’actual entorn
legislatiu no té suficientment en compte els processos d’acreditació institucional i la
conveniència que des de Catalunya es lideri el seu impuls.
Els rectors pregunten per la política d’AQU Catalunya en relació amb la seva
participació en aliances d’universitats europees i el rector de la Universitat
Politècnica de Catalunya fa constar el seu desconfort pel fet que AQU Catalunya
sigui associate partner d’alguna aliança i no hagués informat prèviament la resta de
les universitats.
El president d’AQU Catalunya respon que la política de participació de l’Agència en
tots els projectes internacionals, incloses les aliances europees, ha estat per donar
suport a les iniciatives de les universitats catalanes, perquè es considera una
estratègia adequada, raonable i, a més, és una activitat que s’espera de les agències
de qualitat. AQU Catalunya manté la seva independència i neutralitat, però si les
universitats catalanes consideren pertinent i sol·liciten que l’Agència formi part d’un
projecte o d’una iniciativa com les universitats europees, AQU Catalunya s’hi suma.
La directora general d’Universitats felicita AQU Catalunya per l’esborrany d’informe
d’avaluació externa positiu de compliment dels Estàndards i directrius per a
l’assegurament de la qualitat en l’Espai Europeu d’Educació Superior.

3. Informe del director d’AQU Catalunya i president de la Comissió
d’Avaluació Institucional i de Programes
El director d’AQU Catalunya agraeix el suport que ha rebut durant els seus primers
mesos de mandat. A continuació presenta l’Informe de l’activitat realitzada durant
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l’any anterior en el marc de la Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes
(CAIP) i l’Informe de Metaavaluació d’AQU Catalunya, que s’han adjuntat a la
documentació de la reunió.
En relació amb l’Informe anual de l’activitat de la Comissió d’Avaluació Institucional i
de Programes, el director explica que les activitats de les quals s’encarrega aquesta
Comissió són el desplegament del Marc per a la verificació, el seguiment, la
modificació i l’acreditació de les titulacions universitàries, la certificació de la
implantació dels Sistemes Interns de Garantia de la Qualitat i l’Acreditació
Institucional.
Com a reptes més rellevants de l’any 2021, la CAIP ha hagut de gestionar l’impacte
del nou marc legal com a conseqüència de l’aprovació dels reials decrets 640/2021 i
822/2021, la definició de les modalitats d’ensenyaments, l’elaboració de la Guia per
a l’acreditació institucional dels centres universitaris, el reconeixement d’AQU
Catalunya per part de la World Federation for Medical Education i el llançament del
projecte dels programes de curta durada-microcredencials. El director procedeix a
explicar la composició de la CAIP i de les comissions específiques de caràcter
permanent en les quals s’estructura.
El director explica els 15 acords adoptats per la CAIP durant el 2021, entre els quals
destaquen la modificació i l’aprovació de guies d’avaluació. També fa una valoració
de l’activitat i de les millores implantades, entre les quals posa de relleu l’impacte
dels reials decrets i, finalment, comparteix els resultats de l’anàlisi de l’enquesta
sobre la satisfacció de les visites d’avaluació externa en format virtual, que mostren
com una qüestió preocupant els terminis de resolució dels processos d’avaluació.
Pel que fa a l’Informe de metaavaluació de l’any 2021, és una revisió del
funcionament intern de l’Agència que s’estructura en quatre apartats: les novetats i
canvis estructurals, el pressupost, el personal i les activitats realitzades.
El president obre un torn d’intervencions i no n’hi ha cap.

4. Informe anual del president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca
El president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca (CAR) presenta l’Informe anual,
que s’adjunta a la documentació de la reunió.
El president de la CAR esmenta breument les funcions de la Comissió d’Avaluació de
la Recerca i les seves comissions específiques, el procediment d’avaluació i la
composició dels òrgans d’avaluació. El president posa de relleu els aspectes següents:
•
•

les persones que integren aquestes comissions són persones molt valuoses i
que fan un servei a la comunitat universitària;
la sensibilitat per reflexionar i avançar en el desplegament de la San Francisco
Declaration on Research Assessment, mitjançant el criteri “la qualitat per
sobre la quantitat”;
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•

la introducció d’un preàmbul als criteris d’avaluació del professorat on
s’emfatitza que AQU Catalunya acredita un llindar orientatiu mínim de
qualitat i d’experiència en activitats de recerca.

El president de la CAR cedeix la paraula al cap de l’àrea d’Avaluació del Professorat i
Recerca, el Sr. Esteve Arboix, que explica les principals activitats realitzades durant el
2021 per la Comissió d’Avaluació de la Recerca, entre les quals destaca: el
desdoblament de la Comissió específica de Ciències Socials; el seguiment de les
mesures implantades en els àmbits singulars, concretament en l’àmbit de la
Infermeria i Fisioteràpia; els treballs en el grup d’Educació; i l’acord per al tractament
de les publicacions amb comportaments editorials que poden comprometre la
qualitat científica.
El Sr. Arboix també presenta l’activitat realitzada en l’emissió d’informes previs per a
la categoria de Lector, en l’emissió d’acreditacions de recerca i de recerca avançada,
en l’emissió dels informes d’avaluació dels sexennis de recerca, i en la certificació dels
mèrits docents. Finalment, mostra l’activitat de millora dels criteris d’avaluació en les
diferents comissions específiques i l’estat de les millores implantades en curs i les que
es troben encara en estudi. Com actuacions en curs destaca al suport al pla
d’enfortiment del català que està liderant el Departament de Recerca i Universitats i
la preparació de la convocatòria ad hoc per als investigadors i investigadores Ramon
y Cajal i Beatriz Galindo.
El president obre un torn d’intervencions.
La directora general d’Universitats valora la tasca realitzada per la Comissió
d’Avaluació de la Recerca. Tanmateix, creu que els avenços en els àmbits singulars
són encara petits i cal actuar al més aviat possible per canviar la tendència i evitar
que en els propers anys hi hagi una mancança d’acadèmics i acadèmiques en
determinats àmbits del coneixement o facultats, perquè no s’han pogut acreditar. Els
membres del Consell de Govern agraeixen la tasca realitzada per la Comissió
d’Avaluació de la Recerca i subscriuen la preocupació manifestada per la directora
general.
El president de la CAR fa constar que les comissions són sensibles a aquestes
situacions i també recorda que la Llei d’Universitats de Catalunya encarrega a la
Comissió d’Avaluació de la Recerca l’acreditació de la recerca del professorat, per
tant seria recomanable una modificació legal per modificar l’encàrrec. Tanmateix,
atenent la intervenció de la directora general d’Universitats, es tornarà a parlar amb
les Comissions d’avaluació per continuar buscant alternatives.
Té lloc un debat en el qual els diferents membres del Consell de Govern reflexionen
sobre l’avaluació de la recerca, els diferents models d’universitats i perfils de
professorat i la necessitat d’ajustar els processos a les necessitats canviants.
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5. Informe anual de la presidenta de la Comissió d’Apel·lacions
La presidenta de la Comissió d’Apel·lacions presenta l’Informe anual, que s’adjunta a
la documentació de la reunió.
La presidenta destaca que la Comissió d’Apel·lacions esta configurada per 5 persones,
la darrera de les quals es va incorporar el 2021, que cobreixen tots els àmbits de
coneixement.
Durant el 2021, la presidenta explica que la Comissió es va reunir 8 vegades, la
majoria d’elles de manera virtual: 1 per analitzar avaluacions de titulacions, 6 per
resoldre recursos de professorat i 1 reunió mixta per resoldre expedients de
professorat i titulacions.
Per dur a terme l’activitat prèvia de revisió dels expedients d’avaluació, la Comissió
d’Apel·lacions compta amb un grup format per 48 persones revisores expertes
externes.
Durant el 2021 es van emetre les revisions de les avaluacions a titulacions següents:
•
•

1 informe de revisió contra una verificació d’un màster que va ser
desestimatori i va ratificar la verificació negativa.
1 resolució estimatòria d’un recurs d’alçada contra la qualificació d’una
acreditació d’un màster.

En l’àmbit de l’avaluació del professorat, durant el 2021 el 37% de les avaluacions
negatives van presentar un recurs i del total d’aquestes es van estimar un 16%.
Comparativament, es presenten més recursos en l’emissió d’informes de lector i en
l’emissió d’informes per a l’avaluació de l’activitat investigadora. Per àmbits de
coneixement, en el de Ciències Socials és on es presenten més recursos.
Les persones que no estan d’acord amb la resolució de la Comissió d’Apel·lacions
poden presentar recursos contenciosos administratius. El 2021 es van presentar dos
recursos que van ser desistits.
El president obre un torn d’intervencions i no n’hi ha cap.

6. Presentació i aprovació, si escau, de la Memòria d’activitats i de
responsabilitat social corporativa 2021
El director d’AQU Catalunya presenta la Memòria d’activitats i de responsabilitat
social corporativa, que s’adjunta a la documentació de la reunió. Aquest document
incorpora un resum executiu. El director comparteix algunes de les activitats més
rellevants realitzades el 2021 que han estat:
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•
•
•
•
•

El reconeixement d’AQU Catalunya per la World Federation for Medical
Education.
Els avenços amb la San Francisco Declaration on Research Assessment
(DORA).
L’avaluació de titulacions interuniversitàries segons l’European Approach
La verificació de programes de curta durada.
L’establiment de la seu permanent de la INQAAHE a Barcelona.

Altres activitats destacades de l’any han estat les següents:
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

S’han avaluat un 15% més de titulacions (520) i s’han organitzat un 79% més
de visites externes que el 2020 (120).
S’han avaluat dos centres més per a la certificació del Sistema Intern de
Garantia de la Qualitat respecte del 2020 i el 2021 ha finalitzat amb 28
centres acreditats institucionalment.
S’ha renovat l’acreditació institucional dels Manuals d’Avaluació Docent de
les universitats públiques catalanes fins al 2027.
S’han gestionat un 2% més de sol·licituds d’acreditacions de professorat
(2.048).
S’han rebut un 46% menys de sol·licituds de reconeixement i avaluació de
mèrits de recerca del Personal Docent i Investigador funcionari respecte del
2020 (460).
S’han rebut un 7% més de sol·licituds d’avaluació de mèrits de recerca del
Personal Docent i Investigador contractat respecte el 2020 (710).
S’han resolt un 19% més de recursos d’alçada que el 2020 (182).
S’han presentat els resultats de l’enquesta de gènere als 20 anys de finalitzar
els estudis universitaris.
S’ha presentat l’Observatori del Talent de Catalunya.
S’han mantingut actualitzats el web EUC i s’han realitzat actuacions de
posicionament per internet que gairebé han triplicat les visites des del 2020
(60.243).

El president obre un torn d’intervencions i no n’hi ha cap.

S’aprova la Memòria d’activitats i de responsabilitat social corporativa 2021 per
unanimitat.
Acord: ACG202202
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7. Presentació i aprovació, si escau, dels Comptes anuals i de l’Inventari
2021 i presentació dels resultats de l’auditoria de comptes del 2021
El director d’AQU Catalunya presenta els Comptes anuals i l’inventari 2021 adjunts a
la documentació de la reunió per a la seva aprovació i presenta els resultats de
l’auditoria de comptes 2021, també adjunts a la documentació de la reunió.
El director informa que el document de Comptes anuals inclou la Memòria econòmica
2021.
El pressupost definitiu d’ingressos i despeses de 2021 ascendeix a 5.408.759,62
euros. El 85% dels ingressos han provingut de les transferències de la Generalitat de
Catalunya.
El pressupost d’ingressos de 2021 té uns drets reconeguts nets de 4.363.929,92
euros, la desviació respecte dels crèdits definitius és de 1.044.829,70 euros, que
prové principalment del fet que en la liquidació del pressupost no s’han tingut en
compte els romanents d’exercicis anteriors (1.027.228,41 euros).
Pel que fa al pressupost de despeses de 2021, el pressupost té unes obligacions
reconegudes netes de 5.135.215,53 euros i el romanent de crèdit ascendeix a
273.544,09 euros.
El resultat pressupostari és de superàvit per un import de 8.642,87 euros.
En el cas de l’inventari de l’exercici de 2021, el director explica que distingeix entre
l’immobilitzat material i intangible identificant les baixes hagudes al llarg de l’exercici.
Finalment, s’adjunta l’Informe de resultats de l’auditoria realitzada als comptes
anuals realitzada per l’empresa FAURA-CASAS Auditors-Consultors, que és el primer
cop que audita els comptes d’AQU Catalunya, i que conclou que “els comptes anuals
adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de
la situació financera de l’Entitat, a 31 de desembre de 2021, així com dels seus
resultats i fluxos d’efectiu corresponents a l’exercici anual finalitzat en aquesta data,
de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació
(que s’identifica en la nota 3 de la memòria) i, en particular, amb els principis i criteris
comptables que hi estiguin continguts”.
El president obre un torn d’intervencions i no n’hi ha cap.

S’aproven els Comptes anuals i l’Inventari 2021 per unanimitat.
Acords: ACG202203 i ACG202204
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8. Presentació i debat del document sobre “La recerca del professorat i
la seva avaluació. Elements de reflexió”
El president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca explica que els canvis que
darrerament s’han produït en el món de l’avaluació de la recerca porten a plantejar
la necessitat de reflexionar sobre les metodologies d’avaluació del professorat que
puguin donar resposta als enfocaments multidimensionals a què apunten les
tendències internacionals.
El president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca creu que aquesta reflexió l’han
de fer conjuntament les universitats, el govern i l’Agència, i haurien de tenir en
compte tant referents impulsats per altres països que fa anys que hi estan treballant,
com les noves oportunitats que propiciarà la propera aprovació de la Llei de la Ciència
de Catalunya.
El president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca proposa impulsar la realització
de tallers conjunts per transmetre informació sobre nous models d’avaluació i per
començar a definir possibles criteris d’avaluació. I recorda que, de moment, aquesta
és una reflexió a banda dels processos d’acreditació, que és una activitat que, de
moment, caldrà seguint fent.
El president obre un torn d’intervencions.
Els membres del Consell de Govern feliciten el president de la Comissió d’Avaluació
de la Recerca i a AQU Catalunya per la iniciativa i coincideixen que arriba en un
moment molt oportú. Els treballs previs, realitzats en el marc del Pacte per a la
Societat del Coneixement, poden ser un punt de partida, la propera aprovació de la
Llei de la Ciència —que inclou el Pla d’excel·lència dels departaments— una
oportunitat. El context ha de tenir en compte qüestions com ara: la Ciència Oberta,
la San Francisco Declaration on Research Assessment, l’avaluació basada en models
multidimensionals, entre altres. Els membres del Consell de Govern donen suport la
proposta i demanen celeritat per iniciar aquests treballs, que consideren necessaris
per al sistema universitari català.

9. Afers de tràmit
Es presenten els afers de tràmits la informació sobre els quals s’adjunta a la
documentació de la reunió. Concretament:
Com a conseqüència del canvi del titular del lloc de treball de director d’AQU
Catalunya, es presenta la Política de Qualitat i Seguretat de la informació, que no
incorpora cap canvi respecte a la versió anterior.
2. Es presenta l’harmonització dels segells i certificats de qualitat i condicions per
al seu ús segons la nova imatge corporativa d’AQU Catalunya, alhora que
1.
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3.

4.

5.

6.

7.

s’actualitzen la vigència dels certificats com a conseqüència de l’adaptació als
reials decrets 640/2021 i 822/2021.
Es presenta a aprovació la proposta d’oferta d’ocupació pública, quantificada en
4 llocs de treball (2 tècnics superiors de l’Àrea d’Internacionalització i Generació
de Coneixement; 1 Administratiu de l’Àrea de Professorat i 1 Administratiu de
Direcció per a recepció i registre) que compleixen l’establert en la Llei 20/2021,
de 28 de desembre.
Atesa la impossibilitat per motius aliens a AQU Catalunya de complir amb
l’objectiu comú de qualitat número 4, “Reduir terminis d’emissió d’informes en
l’àmbit de l’avaluació de les titulacions i del professorat”, que consta al Pla
d’activitats 2022, es proposa modificar aquest objectiu per l’objectiu comú
“Dissenyar el web de bones pràctiques docents”, que té com a objectiu posar a
disposició del sistema universitari les bones pràctiques que es detecten dins dels
processos d’avaluació de la qualitat de titulacions i institucions.
Es proposa la introducció del concepte retributiu a les persones expertes de
sessions de curta durada (sessions de màxim 2 hores) amb un import de 50
euros.
Se sotmeten a la ratificació del Consell de Govern la signatura de 29 convenis de
col·laboració, la majoria per finançar l’enquesta d’inserció laboral a les persones
titulades, i dues addendes.
Se sotmet a la ratificació del Consell de Govern la contractació plurianual del
servei de còpies de seguretat remotes per al període 2022-2024, per un import
total amb IVA de 20.773,32 euros; i dels serveis prestats pel Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya
a AQU Catalunya en el període 2022-2028 per un import total de 318.970,12
euros.

El president obre un torn d’intervencions i no n’hi ha cap.
S’aproven i ratifiquen tots els afers de tràmit per unanimitat.
Acords: ACG202205, ACG202206,
ACG202210 i ACG202211

ACG202207,

ACG202208,

ACG202209,

10. Torn obert de paraules
El president d’AQU Catalunya obre un torn d’intervencions.
El representant de l’organització sindical de la Unió General de Treballadors de
Catalunya comparteix el fet que és possible que en un futur es plantegin demandes
a AQU Catalunya, ja que hi ha acadèmics i acadèmiques amb tipologies de contractes
que no els permeten participar en processos d’avaluació de mèrits de recerca i
docència convocats per l’Agència. Creu que aquesta situació mereixeria una reflexió.
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El president d’AQU Catalunya respon que aquesta qüestió està emmarcada en una
dimensió jurídica que no es pot obviar. Tanmateix, considera que el sistema va en
bona direcció, ja que properament l’Agència reconeixerà els mèrits de recerca del
personal investigador Ramón y Cajal i Beatriz Galindo. El president pren nota del
comentari i es compromet a tenir-ho present.
La Sra. Esther Giménez-Salinas aprofita la trobada per compartir que és possible que
aquest sigui el seu darrer Consell de Govern, i aprofita per acomiadar-se de tots els
membres i es posa a la seva disposició pel que els pugui convenir en un futur.
El president d’AQU Catalunya agraeix les paraules de la Dra. Salinas, agraeix la seva
inestimable col·laboració amb l’Agència i li desitja en nom de tots els membres molts
èxits en els nous reptes que haurà d’afrontar en un futur.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària estenc aquesta acta.
La secretària

Maria Giné
Soca - DNI
43725341H
(SIG)

Digitally signed by
Maria Giné Soca DNI 43725341H
(SIG)
Date: 2022.07.18
12:46:19 +02'00'

Vist i plau
El president
Josep Joan
Moreso Mateos DNI 40914658G
(SIG)
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