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DESIGNACIÓ D’UN MEMBRE PER A LA COMISSIÓ 
D’AVALUACIÓ DE LA RECERCA 

Composició de la Comissió d’Avaluació de la Recerca 

D’acord amb l’article 12 de la Llei 15/2015, de 21 de juliol, d’AQU Catalunya, la Comissió 

d’Avaluació de la Recerca està constituïda per: 

a)  El president, que és nomenat pel Consell de Govern d'entre les persones proposades 

pel conseller del departament competent en matèria d'universitats, i que ha de tenir mèrits 

científics prominents. 

b) Quatre persones designades pel Consell de Govern a proposta del conseller del 

departament competent en matèria d’universitats. 

c) Setze persones designades pel Consell de Govern a proposta del president de la 

Comissió. 

 

El president i els membres de la Comissió d'Avaluació de la Recerca són nomenats per a un 

període de quatre anys, renovable una sola vegada, i han de continuar en funcions fins que no 

prenguin possessió llurs successors. 

Fets 

El president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca informa de la substitució del Dr. Gabriel 

Bugeda Castelltort, com a membre de la Comissió d’Avaluació de la Recerca i president de la 

Comissió Específica per a l’Avaluació de l’Activitat Docent i de Gestió, atès del seu nomenament 

com a vicerector de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

Designació 

D’acord amb el que s’ha exposat, la Comissió Permanent a proposta del president de la Comissió 

d’Avaluació de la Recerca, i actuant per delegació del Consell de Govern d’AQU Catalunya, 

designa la Dra. Maria Rosa Buxarrais Estrada, catedràtica de la Universitat de Barcelona, com a 

nou membre de la Comissió d’Avaluació de la Recerca. 

 

El president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca nomenarà la Dra. Buxarrais com a 

presidenta de Comissió Específica per a l’Avaluació de l’Activitat Docent i de Gestió.   

Efectes del nomenament 

El nomenament tindrà efectes a partir de l’1 de desembre de 2018. 


