'Í^^B Agencia
per a la Qualitat
del Srstema Universilari

de Catalunya

COMISSIÓ D'AVALUACIÓ DE LA RECERCA - ACTA NÚM. 34
Data: 15 de desembre de 2016

Lloc: Sala de reunions d'AQU Catalunya
Hora d'inici: 15 h
Hora d'acabament: 17.30 h

Assistents:
Dr. Lluís Torner Sabata, president

Dr. Josep Enric Esquerda Colell

Dra. Teresa Estrach Panelia

Dr. Jordi Cortadella Fortuny

Dr. Alex Alsina Keith

Dr. Eduardo Soriano García

Dra. Nuria Bouza Vidal

Dra. Ana María Sastre Requena

Dr. Eduard Martí Sala

Dr. Ramón Alcubilla González

Dr. Jacint Jordana Casajuana

Dra. Anna María Serra Tort

Dr. Miquel Duran Portas

Dr. Amadeu Creus Capdevila

Dr. Caries Sudriá Triay

Dra. Montserrat Llagostera Casas

Sr. Esteve Arboix Codina, secretan

Han excusat la seva abséncia:
Dra. María Rosa Lioret Romañach

Dr. Sergio Castillón Miranda

Dra. Susan Webb Youdale

Dra. Anna Maria Guasch Ferrer

Dra. M. José Vega Ramos

Ordre del día
1. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior
2. Informe del presiden!:

a. Balan? de 1'adaptactó de la CAR a la nova Llei d'AQU Catalunya
b. Comissió d'Apel'lacions: nou procediment de recursos d'a¡5ada
c. Renovació de la CAR
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d. Seguiment del Pía Serra Húnter
. Convocatóries en curs

. Convocatoria estabilització lectors tenure-track

e. Resolució 342/XI del Parlament de Catalunya sobre 1'especialització en
1'acreditació del professorat d'lnfermeria i Fisioterapia per part d'AQU Catalunya i la
revisió deis criterís generáis d'acreditació

3. Aprovació, si escau, de les convocatóries per al 2017:
a. Aprovació, si escau, de les convocatóries de professorat lector
b. Aprovació, si escau, deis criteris per a 1'avaluació de 1'activitat de recerca
del PDI funcionan i contractat, per a periodos que hagin finalitzat com a
máxim el 31 de desembre de 2016

c. Aprovació, si escau, del procediment per a 1'avaluació de 1'activitat de
recerca del PDI funcionan i contracta!, per a periodos que hagin finalitzat
com a máxim el 31 de desembre de 2016

d. Aprovació, si escau, de 1'acord d'ampliac¡6 del termini de resolució de la segona
convocatoria 2016 d'acreditacions de recerca i de recerca avanzada i de
professorat lector

e. Aprovació, si escau, de la resolució extraordinaria per la qual es dona publicitat al
procediment i la certificado de la valoració deis mérits individuals docents del
PDI agregat inter! contractat de les universitats publiques catalanes, meritats fins
al 31 de desembre de 2015, per a 1'assignació de les retribucions addicionals
f. Aprovació, si escau, de la resolució per la qual es dona publicitat al procediment i la
certificació de la valoració deis mérits individuals docents i de gestió del PDI

funcionan i contracta! de les universitats publiques catalanes, meritats fins al 31
de desembre de 2016, per a 1'assignació de les retribucions addicionals
g. Aprovació, si escau, de la resolució per la qual es dona publicitat al procediment i la
certificado de la valoració deis mérits individuals docents del PDI agregat interi

contracta! de les universitats publiques catalanes, meritats fins al 31 de desembre
de 2016, per a 1'assignació de les retribucions addicionals
h. Aprovació, si escau, del procediment per a 1'avaluació de 1'activitat de recerca del
PDI agregat interi, per a perfodes que hagin finalitzat com a máxim el 31 de
desembrede 2016

4. Aprovació, si es el cas, de la modificació deis criteris públics d'avaluació de professorat
lector i agregat i de 1'activitat investigadora de Ciéncies Mediques
5. Impacte de la Llei de transparencia en els processos d'avaluació de professorat de la CAR
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6. Aprovació, si escau, del perfil de mérits deis assessors (categoría i sexennis) que participen
en els processos d'avaluació de professorat de la CAR
7. Aprovació, si escau, del protocol intern de la CAR per determinar la idoneTtat deis experts
avaluadors de la CAR que no son figures "convencionals" (PDI assimilable)
8. Afers de trámit:

a. Modificado del formal del CV de lector
b. Taxa de fiabilitat de les avaluacions de la CAR
9. Torn obert de paraules

Documents annexos

Punt de 1'ordre del día

Enlia?:

3.a

http://www.aqu.cat/doc/doc,

30931817J.pdf

3.t>

http://www.aqu.cat/doc/doc,

30896920_1 .pdf

3.C

http://www.aqu.cat/doc/doc,

33668133_1.pdf

3.d

http://www.aqu.caüdoc/doc, ^18411639_1.pdf

3.e

http://www.aqu.cat/doc/doc_ 29264888_1 .pdf

3,

http://www.aqu.cat/doc/doc_

.17205804_1.pdf

3.3

http://www.aq u. cat/doc/doc_

33304450_1 .pdf

3.h

http://www.aqu.cat/doc/doc_

94013063_1.pdf

http://www.aqu.catídoc/doc_92979917_1 .pdf
http://www.aqu.caüdoc/doc_19706578_1 .pdf
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Desenvolupament de la sessió
1. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior
Es revisa 1'acta núm. 33. La Comissió 1'aprova.
2. Informe del presiden!

El Dr. Torner dona la paraula al secretar! de la Comissió, que informa del següent:
En primer lloc, i peí que fa al balan? de 1'adaptació de la CAR a la nova Llei d'AQU
Catalunya, s'informa de les diversos actuacions realitzades: les sessions de treball que
s'han fet entre els presidents de les antigues comissions de lector i els presidente de les
comissions especifiques de la CAR; la publicado del nou reglament i del nou procediment
d'avaluació de la CAR; i 1'actualització deis nomenaments deis presidents de les

comissions. Resta pendent la revisió deis criteris especifics de lector de les comissions
d'Humanitats, de Ciéncies Mediques i de Ciéncies de la Vida.
En segon lloc, s'informa del funcionament de la Comissió d'Apel'lacions. Aixl, els
recursos ja no els resol el presiden! de la CAR, sino la Comissió d'Apel-lacions (CA). En
aquest sentit, s'explica que s'ha designa! un conjunt d'experts assessors per ais recursos
provinents d'expedients de professorat. Així mateix, els presidents de les comissions
especifiques de la CAR podran donar el seu punt de vista ais recursos. La CA donará
feedback a la CAR peí que fa ais criteris i al procediment d'avaluació.
En tercer lloc, s'anuncia que en el proper Consell de Govern d'AQU Catalunya es

presentaran les propostes de renovado deis membres següents, ates que han finalitzat el
seu mandat: Dr. Caries Sudriá, Dr. Eduard Martí, Dra. Nuria Bouza, Dr. Amadeu Creus,
Dr. Miquel Duran i Dra. Anna María Sastre.

En quart lloc, s'informa sobre 1'elevat nombre de sol-licituds que s'han rebut a la segona
convocatoria del 2016, tant de lector com de recerca, aixi com de la necessitat de

resoldre la convocatoria en el mínim temps possible, a petició de la Direcció General
d'Universitats. D'altra banda, la CAR estudia la proposta presentada peí Pía Serra Húnter
(PSH) d'avaluació deis fenure-tracks SH, consistent en una avaluació ad hoc emesa per
la CAR per tal d'informar el PShH sobre 1'adequada progressió científica de les persones
contractades peí mateix PSH. En aquest sentit, la CAR considera viable instrumentalitzar
la petició via un conveni específic.
En cinqué lloc, es presenta la Resolució 342/XI del Parlament de Catalunya sobre

1'especialització en 1'acreditació del professorat d'lnfermeria i Fisioterapia per part d'AQU
Catalunya i la revisió deis criteris generáis d'acreditació. La presidenta de la Comissió

Especifica de Ciéncies Mediques i de la Salut exposa el debat realitzat per la Comissió al
voltant de la situació del professorat d'lnfermeria i de la proposta de modificació deis
actuáis criteris públics.
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El Dr. Torner agraeix la diligencia de la Comissió de Ciéncies Mediques i de la Salut i
emplaza les altres comissions especifiques de la CAR a debatre sobre els criteris

generáis d'avaluació, d'acord amb la petició que ha fet el Parlament de Catalunya.
3. Aprovació, si escau, de les convocatóries per al 2017
3.a. La CAR aprova les convocatóries de professorat lector per al 2017.
3.b. La CAR aprova els criteris per a 1'avaluació de 1'activitat de recerca del PDI funcionan
i contractat, pera periodes que haginfinalitzatcom a máxim el 31 de desembre de 2016.
3.c. La CAR aprova el procediment per a 1'avaluació de 1'activitat de recerca del PDI

funcionan ¡ contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a máxim el 31 de desembre
de 2016.
3.d. La CAR aprova 1'ampliació del termini de resolució de la segona convocatoria 2016
d'acreditacions de recerca i de recerca avan?ada i de professorat lector.
3.e. La CAR aprova la resolució extraordinaria per la qual es dona publicitat al

procediment i la certificado de la valoració deis mérits individuals docents del PDI agregat
interi contractat de les universitats publiques catalanes, meritats fins al 31 de desembre
de 2015, per a 1'assignació de les retribucions addicionals.

3.f. La CAR aprova la resolució per la qual es dona publicitat al procediment i la
certificació de la valoració deis mérits individuals docents i de gestió del PDI funcionari i
contracta! de les universitats publiques catalanes, meritats fins al 31 de desembre de
2016, per a 1'assignació de les retribucions addicionals.

3.g. La CAR aprova la resolució per la qual es dona publicitat al procediment i la
certificado de la valoració deis mérits individuals docents del PDI agregat interi contractat
de les universitats publiques catalanes, meritats fins al 31 de desembre de 2016, per a
1'assignació de les retribucions addicionals.

3.h. La CAR aprova el procediment per a 1'avaluació de 1'activitat de recerca del PDI
agregat inter!, per a períodes que hagin finalitzat com a máxim el 31 de desembre de
2016.

4. Aprovació, si es el cas, de la modificado deis criteris públics d'avaluació de

professorat lector i agregat i de 1'activitat investigadora de Ciéncies Mediques
A proposta de la Comissió Específica de Ciéncies Mediques i de la Salut, la CAR acorda

modificar els criteris públics d'avaluació de professorat lector i agregat i de 1'activitat
investigadora.

Aixi, s'acorda incorporar a la secció de publicacions de recerca el literal següent:
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"Aixi mateix, en el cas d'árees de coneixement singulars identificades com a tais
per la Comissió, ja sigui peí seu carácter explicitament emergent o multidisciplinari,
es tindrá en compte la classificació en quartils restringida a Tarea de coneixement
concreta."

5. Impacte de la Llei de transparencia en els processos d'avaluació de professorat de
la CAR
El secretari informa que, arran de 1'aprovació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparencia, accés a la informació pública i bon govern, cal preveure com s'ha
d'adaptar el procediment actual d'avaluaci6 de professorat. En aquest sentit, es debat

sobre la possibilitat que els informes preliminars que es fan deis expedients puguin ser de
consulta pública per part de les persones avaluados. La CAR demana que es fací una
prospecció per saber com s'actua en altres contextos i demana un informe ais servéis
jurídics d'AQU Catalunya. Aixó no obstan!, s'acorda que, amb independencia de la
decisió que es prengui, cal incorporar mecanismes que puguin preservar 1'anonimat de
les persones que actúen com a assessores de les comissions d'avaluació, prenent com a
referencia el peerrewewcientífic. Aixi mateix, es considera pertinent afegir mecanismes
de comunicació que permetin ais avaluadors externs fer arribar comentaris confidencials
a la comissió avaluadora.

La CAR també considera que caldrá informar els avaluadors i assessors de qualsevol
modificació del régim de confidencialitat de les avaluacions que realitzen per a les
comissions especifiques de la CAR.
6. Aprovació, si escau, del perfil de mérits deis assessors (categoria i sexennis) que
participen en els processos d'avaluaci6 de professorat de la CAR
La CAR aprova el perfil elaborat per 1'Area d'Avaluació del Professorat i Recerca i
demana que se'n faci publicitat a] web d'AQU Catalunya.
7. Aprovació, si escau, del protocol intern de la CAR per determinar la idoneTtat deis

experts avaluadors de la CAR que no son figures "convencionals" (PDI assimilable)
La CAR aprova el perfil elabora! per 1'Area d'Avaluació del Professorat i Recerca i
demana que se'n faci publicitat al web d'AQU Catalunya.
8. Afers de trámit

En primer lloc, es planteja la possibilitat d'incorporar al model de format de CV de lector
una secció final en qué les persones sol-licitants indiquin les deu millors aportacions, tal

com ja es demana en 1'actual format de CV d'agregat. La CAR aprova la modificació.
En segon lloc, slnforma que s'ha desenvolupat una métrica per mesurar la fiabilitat de les
avaluacions, que compara i assegura que la proposta d'avaluació inicial que fan els
avaluadors coincideixi amb la decisió final de 1'avaluació.
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9. Torn obert de paraules

El Dr. Jordana demana fer una comparado entre els criteris d'avaluació de la CAR i els
nous criteris que ha publicat ANEGA per al programa ACADEMIA.

Acords
1. Aprovar l'acta núm. 33.

2. Debatre sobre els criteris generáis d'avaluació, d'acord amb la petició que ha fet el
Parlament de Catalunya.

3. Aprovar les resolucions deis punts 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e, 3.f, 3.g i 3.h.
4. Aprovar la modificació deis criteris públics d'avaluació de professorat lector i agregat i
de 1'activitat investigadora de Ciéncies Mediques.
5. Aprovar el perfil de mérits deis assessors (categoria i sexennis) que participen en els
processos d'avaluació de professorat de la CAR.

6. Aprovar el protocol intern de la CAR per determinar la idoneTtat deis experts avaluadors
de la CAR que no son figures "convencionals" (PDI assimilable).

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

El secretan

Vist i plau
El presiden!
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