INFORMACIÓ DE LA PROPOSTA DE NOMENAMENT DE
MEMBRES PER A LA COMISSIÓ ASSESSORA D’AQU
CATALUNYA
Antecedents
D’acord amb l’article 10 de la Llei 15/2015, de 21 de juliol, d’AQU Catalunya:
1. La Comissió Assessora és l’òrgan consultiu que col·labora amb l’Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya en l’assessorament de les estratègies, en
la definició i el millorament dels procediments i en l’elaboració de propostes d’actuació,
amb la finalitat de garantir la qualitat de les activitats de l’Agència, d’acord amb referents
internacionals.
2. La Comissió Assessora està formada, en els termes que estableixen els estatuts de
l’Agència, per acadèmics nacionals i internacionals amb experiència internacional i
reconegut prestigi, per estudiants de les universitats catalanes i per representants dels
sindicats majoritaris de Catalunya que han d’ésser acadèmics. Tots ells han de tenir
experiència en matèria de qualitat en educació superior i recerca.

D’acord amb l’article 17 del Decret 315/2016, de 8 de novembre, pel qual s’aproven els Estatuts
d’AQU Catalunya:
17.2 La Comissió Assessora està constituïda pels membres següents:
a) El president de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya, que n'ocupa la presidència.
b) El director de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
c) Fins a quatre acadèmics nacionals i dos acadèmics internacionals amb
experiència internacional i de prestigi reconegut, nomenats pel president de
l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, un cop escoltat
el Consell de Govern.
d) Dos estudiants de les universitats catalanes de grau, postgrau o doctorat,
nomenats pel president de l'Agència a proposta del Consell de l'Estudiantat de
les Universitats Catalanes, i un cop escoltat el Consell de Govern.
e) Dos representants dels sindicats majoritaris de Catalunya que han de ser
acadèmics, nomenats pel president de l'Agència a proposta dels sindicats, un
cop escoltat el Consell de Govern.
17.3 Els membres de la Comissió Assessora han de tenir experiència en matèria de
qualitat en educació superior i recerca.
17.4 La Comissió Assessora ha d'aprovar el reglament de funcionament intern, que ha
de ser ratificat pel Consell de Govern.
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17.5 El president de la Comissió Assessora desenvolupa les funcions pròpies de la
presidència d'un òrgan col·legiat, d'acord amb la normativa reguladora dels òrgans
col·legiats aplicable a Catalunya. Ha d'informar anualment el Consell de Govern de
l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya del desenvolupament
de les seves activitats.
17.6 Els membres de la Comissió Assessora són nomenats per a un període de quatre
anys, renovable una sola vegada, i sempre que mantingui la condició d'estudiant en el
cas del membre a què fa referència la lletra d) de l'apartat 2. Una vegada finalitzat llur
mandat, han de continuar en el càrrec en funcions fins que no en prenguin possessió
llurs successors.

Proposta del president d’AQU Catalunya
D’acord amb l’article 17.2. del Decret 315/2016, de 8 de novembre, pel qual s’aproven els
Estatuts d’AQU Catalunya, el president informa al Consell de Govern que proposa nomenar
membres de la Comissió Assessora les persones següents:

Josep Joan Moreso, president d’AQU Catalunya, president de la Comissió
Membres nats
Martí Casadesús, director d’AQU Catalunya
Francesc X. Grau Vidal, catedràtic de Mecànica de Fluids a la Universitat Rovira
i Virgili
Núria Sebastián Gallés, catedràtica de Psicologia experimental a la Universitat
Pompeu Fabra
Acadèmics nacionals
Lluís Jofre Roca, catedràtic de Telecomunicació a la Universitat Politècnica de
Catalunya
Ángel J. Gómez Montoro, catedràtic de Dret Constitucional a la Universitat de
Navarra
Hélène Lamicq, catedràtica de Geografia Urbana a la Université Paris-Est Créteil
Acadèmics internacionals
Segon acadèmic internacional (pendent)
Fèlix Sánchez Puchol, doctorand industrial en xarxes i tecnologies de la
informació a la Universitat Oberta de Catalunya
Estudiants
Albert Gili Moreno, estudiant de Ciències Polítiques i de l’Administració a la
Universitat de Barcelona
Josep Ferrer Llop, catedràtic de Matemàtica Aplicada a la Universitat Politècnica
de Catalunya, per Comissions Obreres de Catalunya
Representants dels sindicats
Juan Jesús Pérez González, catedràtic d’Enginyeria Química a la Universitat
Politècnica de Catalunya, per la Unió General de Treballadors
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