Modificació de les Convocatòries dels anys 2016 i 2017 per a l’emissió dels informes de
reconeixement de l’activitat de recerca (per períodes de 6 anys) del professorat agregat
interí de les universitats públiques de Catalunya

La Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya va acordar, en la sessió de 27 de febrer de
2015, la promoció de les actuacions perquè el professorat agregat interí pugui ser objecte d’una
avaluació extraordinària pel que fa al reconeixement de l’activitat de docència i de recerca per
part de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (en endavant, AQU
Catalunya) amb efectes acadèmics, mitjançant els convenis específics que corresponguin.
El Consell de Govern d’AQU Catalunya va acordar, en la sessió de 31 de març de 2016,
promoure la signatura d’un conveni per donar compliment a l’acord de la Junta del Consell
Interuniversitari de Catalunya esmentat anteriorment.
En compliment del que s’ha esmentat anteriorment, l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya i les universitats públiques de Catalunya van signar, el 9 de juny de
2016, el Conveni que concreta el procés i avaluació per a l’emissió dels informes de
reconeixement de l’activitat de recerca (per períodes de 6 anys) i la certificació dels informes de
reconeixement de l’activitat docent (per períodes de 5 anys) del professorat agregat interí.
En compliment del conveni, la Comissió d’Avaluació de la Recerca va acordar l’obertura de
dues convocatòries d’avaluació del professorat agregat interí de les universitats públiques el
mes d’octubre de 2016 i el mes de gener de 2017.
Posteriorment, el Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Barcelona va emetre la
Sentència 40/2017, de 9 de febrer de 2017, que fou declarada ferma el 22 de març 2017, en la
qual s’estableix que s’ha de valorar l’activitat investigadora del personal docent i investigador
de les universitats públiques amb independència de si el seu règim laboral és fix o
temporal/interinatge.
En les Convocatòries esmentades s’apliquen els mateixos criteris i procediment d’avaluació
que en les convocatòries d’avaluació de l’activitat investigadora del personal docent i
investigador, funcionari i contractat, de les universitats públiques. Per aquesta raó, en l’Acord
tercer del Conveni de 9 de juny de 2016 i en el punt 11 de les convocatòries 2016 i 2017 es
reconeixen automàticament els períodes avaluats positivament al professorat avaluat en el
marc d’aquest Conveni que posteriorment accedeixi a les figures de personal docent i
investigador, funcionari o contractat, de les universitats públiques amb dret a la percepció de
les retribucions addicionals per mèrits individuals de recerca i/o de docència.
Atesa l’equivalència del resultat d’ambdós processos d’avaluació i atès el que disposa la
Sentència 40/2017, de 9 de febrer de 2017, la Comissió d’Avaluació de la Recerca acorda
modificar les Convocatòries 2016 i 2017 en el sentit següent:
1. Pel que fa a la Convocatòria 2016, que ja està resolta, es reconeixeran el resultats
obtinguts i s’emetran les avaluacions de l’activitat investigadora (trams de recerca).
2. Pel que fa a la Convocatòria 2017, s’emetran les avaluacions de l’activitat
investigadora (trams de recerca).

Modificació de les Convocatòries 2016 i 2017 (PDI agregat interí)

1

