Maria Giné Soca, com a secretària de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya (AQU Catalunya) i del Consell de Govern, domiciliada a Barcelona, al Carrer d’Enric
Granados, 33 i amb NIF: Q0801199A

CERTIFICA:
Que en la reunió del Consell de Govern d’AQU Catalunya de 20 d’abril de 2022 s’ha aprovat
la modificació de les retribucions a persones avaluadores, expertes i col·laboradores d’AQU
Catalunya per a 2022 que s’adjunta a aquest certificat.

I perquè consti als efectes oportuns.
signed by Maria
Maria Giné Soca Digitally
Giné Soca - DNI
43725341H (SIG)
- DNI
Date: 2022.04.20
43725341H (SIG) 18:50:26 +02'00'

MODIFICACIÓ DE LES RETRIBUCIONS A PERSONES
AVALUADORES, EXPERTES I COL·LABORADORES D’AQU
CATALUNYA PER A 2022
Fets
Una de les actuacions estratègiques contemplades al Pla estratègic d’AQU Catalunya 20192022 és la de “Impulsar la formació continuada de les persones expertes que actuen en els
nostres processos d’avaluació, per reforçar el coneixement dels objectius de l’avaluació i la
consistència de l’aplicació dels criteris d’avaluació.”
En els darrers temps, com a conseqüència de la incorporació de noves activitats d’avaluació
(pe. microcredencials, european approach) o per canvis de la normativa que afecta els
processos d’avaluació (pe. Reial Decret 640/2021 o Reial Decret 822/2021), s’han hagut de
reforçar els processos de formació contínua a les persones que formen part de les
comissions d’avaluació i els comitès d’avaluació externa, per assegurar que executen les
seves funcions d’acord amb els nous processos.
Atesa la necessitat de realitzar actualitzacions de la formació de les persones expertes en
sessions de curta durada, aproximadament 1,5 hores, s’ha cregut convenient introduir un
nou concepte retributiu adaptat a aquesta necessitat.
Per aquest motiu,

Acord
El Consell de Govern a proposta del director d’AQU Catalunya acorda la introducció del
concepte retributiu en les comissions d’avaluació, comitès d’avaluació externa i comissió
assessora de “Sessions de curta durada” necessària per a la realització de les funcions amb
l’import següent:

TREBALL DE LES COMISSIONS D’AVALUACIÓ, COMITÈS
D’AVALUACIÓ EXTERNA I COMISSIÓ ASSESSORA
Retribució actual 2022

Proposta

Dia complet de treball a
l’Agència

170,00 €

170,00 €

Mig dia de treball a l’Agència

130,00 €

130,00 €
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Dia de treball de forma
autònoma

130,00 €

130,00 €

Formació

130,00 €

130,00 €

Sessió formativa de curta
durada

50,00 €

Efectes
Aquest concepte entraria en vigor a partir del 21 d’abril de 2022.
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