REUNIÓ DE LA COMISSIÓ D’APEL·LACIONS D’AQU
CATALUNYA. ACTA NÚMERO 34
Lloc: Reunió presencial
Data: 4 de març de 2020
Hora d’inici: 15:30 hores
Hora d’acabament: 18:30 hores

Participants:
Sra. Maria Pau Ginebra Molins, presidenta, Universitat Politècnica de Catalunya
Sra. M. Teresa Espinal Farré, vocal, Universitat Autònoma de Barcelona
Sr. Tomàs Font Llovet, vocal, Universitat de Barcelona
Sra. Maria Giné Soca, secretària, AQU Catalunya

Ordre del dia:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
2. Informe de la presidenta de la Comissió d’Apel·lacions
3. Aprovació, si escau, de l’Informe de revisió del recurs d’alçada del Grau en Ciències
Aplicades en Imatge Radiològica i Radioteràpia de la Universitat de Barcelona
4. Aprovació, si escau, de la resolució dels recursos d’alçada dels informes emesos en la
primera convocatòria de 2019 en la categoria de professorat lector
5. Torn obert de paraules

Documents annexos:
▪
▪
▪
▪

Ordre del dia de la reunió
Acta número 33 de la Comissió d’Apel·lacions de 10 de febrer de 2020
Informe de la presidenta de la Comissió d’Apel·lacions
Documentació relativa als recursos d’alçada presentats
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Desenvolupament de la sessió:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
S’aprova l’acta de la sessió anterior.

2. Informe de la presidenta de la Comissió d’Apel·lacions
La presidenta informa sobre tres qüestions:
1. En primer lloc sobre la intenció del president d’AQU Catalunya i el president de la
Comissió d’Avaluació de la Recerca de proposar en la propera reunió del Consell de
Govern d’AQU Catalunya l’adhesió de l’Agència a la San Francisco Declaration on
Research Assessment.
La Comissió d’Apel·lacions valora positivament aquest iniciativa, i considera que pot
ajudar a reforçar els processos d’avaluació de l’Agència, en el sentit de posar més
l’atenció a la qualitat de les aportacions enlloc de la quantitat.
2. En segon lloc, la presidenta explica la proposta d’Informe anual que té previst presentar
a la propera reunió del Consell de Govern d’AQU Catalunya, com a rendiment de
comptes de l’activitat de la Comissió durant l’any 2019.
La Comissió d’Apel·lacions felicita la iniciativa, analitza el document i valora positivament
la informació d’activitat que s’hi inclou, tot fent alguna observació que en millora la seva
redacció i comprensió. La Comissió demana que en els propers nomenaments es vagi
corregint la forta desproporció que hi ha entre dones i homes pel que fa a les persones
revisores externes de la Comissió. D’altra banda, demana conèixer les sentències,
estimatòries i desestimatòries, del contenciós administratiu que es mencionen a
l’informe.
3. Per últim, la presidenta explica que rel de l’avaluació externa internacional de compliment
dels Estàndards i directrius europeus d’assegurament de la qualitat, la xarxa europea
d’Agències ENQA va incloure una recomanació al seu informe que afecta la Comissió
d’Apel·lacions: The panel recommends that the agency reconsiders the composition of
the Appeals Committee in order to fully exclude the risk of any perception of a lack of
independence, notably by extending its composition by the inclusion of some non-Catalan
members.
Amb l’objectiu d’atendre aquesta recomanació s’informa que es proposarà ampliar la
Comissió d’Apel·lacions en dos membres més de fora del sistema universitari català,
concretament en els àmbits d’Economia i Empresa i Ciències de la Vida o Salut.
D’aquesta manera s’atendria millor els recursos que es poguessin presentar en aquests
àmbits, que són majoritaris. La proposta es presentarà a la reunió del Consell de Govern
del mes de juliol de 2020.
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La Comissió d’Apel·lacions veu adequat que s’introdueixi la recomanació i es procedeixi
d’acord com s’ha explicat.
3. Aprovació, si escau, de l’Informe de revisió del recurs d’alçada del Grau en Ciències
Aplicades en Imatge Radiològica i Radioteràpia de la Universitat de Barcelona
La Comissió d’Apel·lacions analitza amb deteniment tota la informació presentada en el marc
del recurs d’alçada del Grau en Ciències Aplicades en Imatge Radiològica i Radioteràpia de
la Universitat de Barcelona, així com la Nota de l’assessoria jurídica d’AQU Catalunya sobre
la concreció de les funcions de les comissions específiques de la comissió d’avaluació
institucional i de programes en relació amb la verificació de les propostes de titulacions de
grau, i delibera sobre la qüestió plantejada.
La Comissió d’Apel·lacions considera que amb la informació facilitada no pot prendre una
decisió fonamentada. Per aquest motiu acorda:

1. Demanar un Informe complementari a la Comissió específica de Ciències de la Salut de
la Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes, en el qual la Comissió específica
inclogui:
a. Una comparació i una anàlisi sobre la coincidència que existeix entre les
competències incloses en la titulació Grau en Ciències Aplicades en Imatge
Radiològica i Radioteràpia de la Universitat de Barcelona i les competències
previstes en les professions regulades de Metge/essa i d’Infermer/a —i, si és
possible, les seves especialitats en radiologia i radioteràpia—, descrites en
l’annex I de la Guia per a l’elaboració i la verificació de les propostes de
titulacions universitàries de grau i màster.
b. Una anàlisi sobre les conseqüències que tindria la implantació del títol, no només
des del punt de vista de l’avaluació i l’assegurament de la qualitat, sinó també
des del punt de vista de la seguretat jurídica imposada per la normativa de les
professions regulades.
c. Un aclariment sobre si les persones que cursessin el Grau en Ciències Aplicades
en Imatge Radiològica i Radioteràpia haurien, o no, de tenir dependència
mèdica.
2. D’acord amb el que preveu l’article 22.2.b. de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, se suspèn el temps
d’emissió de l’Informe de revisió, fins que la Comissió no disposi de l’Informe
complementari.
4. Aprovació, si escau, de la resolució dels recursos d’alçada dels informes emesos en
la primera convocatòria de 2019 en la categoria de professorat lector
La Comissió d’Apel·lacions revisa els 23 recursos d’alçada presentats en el marc dels
informes emesos en la primera convocatòria de 2019 en la categoria de professorat lector.
La Comissió d’Apel·lacions constata les millores introduïdes en la redacció dels criteris per
part de la Comissió d’Avaluació de la Recerca, i demana que continuï el treball iniciat per
millorar la claredat i l’aplicació, si ho considera oportú.
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Per altra banda, la presidenta de la Comissió d’Apel·lacions recorda la importància de centrar
l’anàlisi dels recursos en els aspectes al·legats per les persones recurrents.
La Comissió acorda resoldre els expedients analitzats de la manera següent:

Núm. Expedient

Núm. Cas

Resultat

13695
13580
13585
13502
13771
13689
13809

Y88CRTCSH
BNGPSQ2WJ
5L8WNKQVM
QZZZ0JQ94
WM94J9DRV
DTYRYY1YQ
1CMJ1RN53
B6YYKMRCN

Desestimat
Estimat
Desestimat
Desestimat
Estimat
Desestimat
Desestimat
Estimat parcialment per canvi de
Ciències a Enginyeria i Arquitectura
Desestimat
Desestimat
Desestimat
Desestimat
Desestimat
Desestimat
Estimat
Desestimat
Desestimat
Desestimat
Desestimat
Desestimat
Desestimat
Desestimat
Estimat

13785
13730
13473
13731
13249
13726
13648
13243
13770
13823
13447
13861
13281
13407
13420
13442

MGGRL0HT4
8521N1XKN
3F23YD1ST
863LNPP8D
Z7VT5FQY2
0YMVBP1JY
6FLCGCD4W
SZYZWCWH7
Y1NSH4ZKJ
CB6X9KXH
4LFGBKYW8
J0T04LBS4
9V7SJPPGG
P38FBMNFG
B7BC4T9XC

5. Torn obert de paraules
La Comissió d’Apel·lacions creu que seria recomanable analitzar el perfil, també contractual,
de les persones que obtenen resultats desfavorables.

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

El secretari

Maria Giné Soca DNI 43725341H
(SIG)
2020.05.08
08:32:43 +02'00'
Maria Giné Soca

Vist i plau
La presidenta,

Maria Pau Ginebra Molins
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