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AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA
UNIVERSITARI DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ
KWG191422:."fg"6"fg"igpgt."rgt"nc"swcn"gu"f„pc"rwdnkekvcv"c"nc"egtvkÝecek„"fgnu"
manuals d’avaluació docent de les universitats públiques catalanes.

Cvflu"swg"gp"fcvc"35"fg"fgugodtg"fg"4229"nc"Eqokuuk„"gurge‡Ýec"rgt"c"nc"xcnq-
ració dels mèrits i activitats individuals de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat 
fg"nÓCiflpekc"rgt"c"nc"Swcnkvcv"fgn"Ukuvgoc"Wpkxgtukvctk"fg"Ecvcnwp{c"xc"ceqtfct"
nc"egtvkÝecek„"fgnu"ocpwcnu"fÓcxcnwcek„"fqegpv"fg"ngu"wpkxgtukvcvu"r¿dnkswgu"fg"
Ecvcnwp{c"swg"eqornkgp"ngu"kpuvtweekqpu"guvcdngtvgu"gp"nc"Tguqnwek„"KWG1425914229."
fg"47"fg"lwp{.

RESOLC:

Que es publiqui íntegrament al DOGC l’Acord número 2, de 13 de desembre de 
4229."fg"nc"Eqokuuk„"gurge‡Ýec"rgt"c"nc"xcnqtcek„"fgnu"ofltkvu"k"cevkxkvcvu"kpfkxkfwcnu"
de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Wpkxgtukvctk"fg"Ecvcnwp{c."rgn"swcn"gu"egtvkÝswgp"gnu"ocpwcnu"fÓcxcnwcek„"fqegpv"fg"
ngu"wpkxgtukvcvu"r¿dnkswgu"fg"Ecvcnwp{c"swg"jcp"eqorngtv"ngu"kpuvtweekqpu"guvcdngtvgu"
gp"nc"Tguqnwek„"KWG1425914229."fg"47"fg"lwp{0

Barcelona, 4 de gener de 2008

ANTONI SERRA I RAMONEDA

President

Ceqtf"p¿ogtq"4."fg"35"fg"fgugodtg"fg"4229."fg"nc"Eqokuuk„"gurge‡Ýec"rgt"c"nc"
valoració dels mèrits i activitats individuals de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat 
fg"nÓCiflpekc"rgt"c"nc"Swcnkvcv"fgn"Ukuvgoc"Wpkxgtukvctk"fg"Ecvcnwp{c."rgn"swcn"gu"
egtvkÝswgp"gnu"ocpwcnu"fÓcxcnwcek„"fqegpv"fg"ngu"wpkxgtukvcvu"r¿dnkswgu"fg"Ecvcnwp{c"
que han complert les instruccions establertes en la Resolució IUE/2037/2007, de 
47"fg"lwp{0

Nc"Tguqnwek„"KWG1425914229."fg"47"fg"lwp{."f„pc"rwdnkekvcv"c"ngu"kpuvtweekqpu"
rgt"c"nc"egtvkÝecek„"fgnu"ocpwcnu"fÓcxcnwcek„"fqegpv"fg"ngu"wpkxgtukvcvu"r¿dnkswgu"
ecvcncpgu"k"guvcdngkz"swg"nc"egtvkÝecek„"fÓcswguvu"ocpwcnu"eqttgurqp"c"nc"Eqokuuk„"
gurge‡Ýec"rgt"c"nc"xcnqtcek„"fgnu"ofltkvu"k"cevkxkvcvu"kpfkxkfwcnu0

Gn"fkc"35"fg"fgugodtg"fg"4229"nc"Eqokuuk„"gurge‡Ýec"rgt"c"nc"xcnqtcek„"fgnu"
ofltkvu"k"cevkxkvcvu"kpfkxkfwcnu"xc"cxcnwct"gnu"fkuugp{u"fgn"oqfgn"fÓcxcnwcek„"fqegpv"
presentats per les universitats i, d’acord amb les instruccions establertes per la Co-
okuuk„."xc"ceqtfct"egtvkÝect"gnu"ocpwcnu"fÓcxcnwcek„"fqegpv"fg"ngu"wpkxgtukvcvu"swg"
jcp"eqorngtv"ngu"kpuvtweekqpu"fg"egtvkÝecek„"guogpvcfgu"cpvgtkqtogpv0

Nc"egtvkÝecek„"fgnu"ocpwcnu"goguc"rgt"nc"Eqokuuk„"gurge‡Ýec"rgt"c"nc"xcnqtcek„"
fgnu"ofltkvu"k"cevkxkvcvu"kpfkxkfwcnu"fiu"x§nkfc"rgt"c"nc"xcnqtcek„"fgnu"ofltkvu"kpfkxkfwcnu"
docents del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats 
r¿dnkswgu"ecvcncpgu."ogtkvcvu"Ýpu"cn"53"fg"fgugodtg"fg"4229."rgt"c"nÓcuukipcek„"fg"
les retribucions addicionals.

Rquvgtkqtogpv."fwtcpv"nÓcp{"422:."CSW"Ecvcnwp{c"gncdqtct§"wpc"pqxc"tguqnwek„"
swg"tgiwnct§."gp"wpc"ugiqpc"hcug."gn"rtqefiu"fÓcetgfkvcek„"swg"eqorqtvct§"nc"kpeqtrq-
tcek„"cn"fkuugp{"fgnu"ocpwcnu"fg"ngu"eqpfkekqpu"k."uk"fiu"gn"ecu."fg"ngu"tgeqocpcekqpu"
kpenqugu"gp"gnu"tgurgevkwu"kphqtogu"fg"egtvkÝecek„"swg"uÓjcp"gpxkcv"c"ngu"wpkxgtukvcvu."
nÓgncdqtcek„"rgt"rctv"fg"nc"wpkxgtukvcv"fÓwp"kphqtog"fÓcwvqcxcnwcek„"k."Ýpcnogpv."
l’auditoria d’un comitè extern.
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En el cas que la revisió resulti favorable comportarà l’acreditació del manual per 
wp"rgt‡qfg"fg"7"cp{u0"NÓceqtf"fÓcetgfkvcek„"eqttgurqpft§"c"nc"Eqokuuk„"fÓCxcnwcek„"
fg"nc"Swcnkvcv"fÓCSW"Ecvcnwp{c."cod"nc"rtqrquvc"rtflxkc"fg"nc"Eqokuuk„"gurge‡Ýec"
per a la valoració dels mèrits i activitats individuals.

¡u"rgt"ckz”"swg"nc"Eqokuuk„"gurge‡Ýec"rgt"c"nc"xcnqtcek„"fgnu"ofltkvu"k"cevkxkvcvu"
kpfkxkfwcnu"ceqtfc<
30" EgtvkÝect"gnu"ocpwcnu"fÓcxcnwcek„"fqegpv"fg"ngu"wpkxgtukvcvu"r¿dnkswgu"ug-

i¯gpvu<
Universitat de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona
Wpkxgtukvcv"Rqnkvflepkec"fg"Ecvcnwp{c
Universitat de Girona
Universitat de Lleida
Universitat Rovira i Virgili
NÓceqtf"fg"egtvkÝecek„"fgnu"ocpwcnu"fg"ngu"wpkxgtukvcvu"guogpvcfgu"vfi"ghgevgu"fgu"

del dia 1 de gener de 2008.
40" Cvflu"swg"gn"fqewogpv"rtgugpvcv"rgt"nc"Wpkxgtukvcv"Rqorgw"Hcdtc"pq"fiu"cxcnwcdng"

fÓceqtf"cod"gn"swg"guvcdngkzgp"ngu"kpuvtweekqpu"crtqxcfgu"rgt"nc"Eqokuuk„"gurge‡Ýec"
per a la valoració dels mèrits i activitats individuals, la Comissió acorda no emetre 
nc"egtvkÝecek„"k"guvcdngkz"wp"rgt‡qfg"o§zko"fg"vtgu"oguqu."c"eqorvct"c"rctvkt"fg"
l’endemà de la publicació d’aquest acord al DOGC, per tal que aquesta Universitat 
rtgugpvk"wp"fkuugp{"fg"ocpwcn"swg"uÓcfgs¯k"c"ngu"kpuvtweekqpu"guogpvcfgu0

Contra aquest Acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
tgewtu"fÓcn›cfc"fcxcpv"nc"Eqokuuk„"rgtocpgpv"fÓCSW"Ecvcnwp{c"gp"gn"vgtokpk"fÓwp"
mes comptador a partir de l’endemà de la publicació d’aquest Acord al DOGC.
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