
Conven! entre 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya i les universitats publiques de Catalunya peí qual s'encarrega
a 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya la
concreció del procés per a 1'emissió deis informes de reconeixement de
1'activitat de recerca (per períodos de 6 anys) i la certificado deis
informes de reconeixement de 1'activitat docent (per periodes de 5 anys)
del professorat agregat ¡nterí

CODI:2016_UB_UAB_UPC UPF UdG UdL URV CO

Barcelona, 9 de juny de 2016

D'una part, el Sr. Josep Joan Moreso Mateos, president de 1'Agéncia per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, en endavant AQU Catalunya,
nomenat per 1'Acord GOV/87/2013, de 18 de Juny, que actúa en exercici de
les funcions que té atribuídes per 1'article 6 de la Llei 15/2015, del 21 dejuliol,
de 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i 1'article 7
del Decret 93/2003, d'1 d'abril, peí qual s'aproven els Estatuts d'AQU
Catalunya.

D'altra part, el senyor Dídac Ramírez i Sarrio, rector de la Universitat de
Barcelona, que actúa en nom i representació d'aquesta institució, de
conformitat amb les atribucions que li confereix el Decret 160/2012, d'11 de
desembre.

D'altra part, la senyora Margarita Arboix Arzo, rectora de la Universitat
Autónoma de Barcelona, que actúa en nom i representado d'aquesta
institució, de conformitat amb les atribucions que li confereix el Decret
260/2016, de 31 de maig.

D'altra part, el senyor Enric Fossas Colet, rector de la Universitat Politécnica
de Catalunya, que actúa en nom i representació d'aquesta institució, de
conformitat amb les atribucions que li confereix el Decret 257/2013, de 26 de
novembre.

D'altra part, el senyor Jaume Casáis Pons, rector de la Universitat Pompeu
Fabra, que actúa en nom i representado d'aquesta institució, de conformitat
amb les atribucions que li confereix el Decret 168/2013, de 28 de maig.

D'altra part, el senyor Roberto Fernández Díaz, rector de la Universitat de
Lleida, que actúa en nom i representació d'aquesta institució, de conformitat
amb les atribucions que li confereix el Decret 77/2015, de 19 de maig.
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D'altra part, el senyor Sergi Bonet Marull, rector de la Universitat de Girona,
que actúa en nom i representació d'aquesta institució, de conformitat amb les
atribucions que li confereix el Decret 259/2013, de 3 de desembre.

I d'altra part, el senyor Josep Antón Ferré Vidal, rector de la Universitat
Rovira i Virgili, que actúa en nom i representació d'aquesta institució, de
conformitat amb les atribucions que li confereix el Decret 72/2014, de 27 de
maig.

Les parts esmentades es reconeixen la competencia i capacitat necessária
per formalitzar aquest conveni i,

EXPOSEN

Que 1'avaluació de 1'activitat investigadora del personal docent i investigador
inicialment es va concebre com un requisit previ a la percepció d'un
complement o un incentiu económic vinculat a una determinada producció
científica en un periode mínim de 6 anys, tant per al personal docent i
investigador funcionan, a partir deis anys vuitanta, com peral personal docent
i investigador funcionan i contractat de les universitats catalanes, d'acord amb
1'article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya,
desenvolupat peí Decret 405/2006, de 24 d'octubre, peí qual s'estableixen les
retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionan i
contractat de les universitats publiques de Catalunya.

Que 1'avaluació de 1'activitat docent del personal docent ¡ investigador per part
de 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya es va
iniciar 1'any 2003 i es va treballar conjuntament amb les universitats catalanes
mitjangant el desenvolupament i aplicació de models d'avaluació docent del
seu professorat. L'any 2007 es desplega el programa DOCENTIA, que es un
programa de suport a 1'avaluació de 1'activitat docent del professorat
universitari, amb 1'objectiu proporcionar un marc de referencia, un model i uns
procediments per abordar 1'avaluació de la docencia que es desenvolupa a
les universitats. Igualment, 1'avaluació de 1'activitat docent del personal docent
i investigador de les universitats catalanes está regulat a 1'article 72 de la Llei
1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya i peí Decret 405/2006, de
24 d'octubre. En aquest sentit, per a 1'avaluació de 1'activitat docent s'aplica el
model que recullen els Manuals d'Avaluació Docent de les universitats
publiques catalanes, acreditáis perAQU Catalunya.

Que 1'article 3.1.h) de la Llei 15/2015, de 21 de Juliol, de 1'Agéncia per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya determina que una de les
funcions de 1'Agéncia es 1'avaluació de 1'activitat que acompleix el personal
investigador de les universitats i la valorado deis mente individuals del
personal docent i investigador, funcionan i contractat, d'acord amb la Llei
d'universitats de Catalunya, en el mateix sentit, 1'article 3.1.g) de la Llei
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15/2015, de 21 de juliol, disposa que correspon a 1'Agéncia 1'avaluació de
1'activitat del personal doceni i investigador de les universitats privades i deis
centres adscrits a les universitats.

Que de manera progressiva, tant 1'Administració competent en materia
d'educació superior com les universitats han utilitzat 1'avaluació deis mérits de
recerca amb altres finalitats de les inicialment concebudes, com per exemple,
la redúcelo de la dedicació docent, la necessitat de teñir un tram de recerca
viu per sol-licitar projectes competitius, ajuts per a la direcció de tesis
doctoráis i la direcció de programes de doctorat, la pertinen5a a comissions
d'avaluació, etc. Així mateix, peí que fa a 1'avaluació deis mérits de docencia,
les universitats també poden utilitzar els seus resultáis per altres flnalitats.

Que, des de 1'any 2008, AQU Catalunya ¡ les universitats privades de
Catalunya, la Universitat Politécnica de Catalunya i alguns centres adscrits
universitaris han signat convenis de col-laboració i han utilitzat 1'avaluació de
recerca del personal docent i investigador o del seu personal investigador,
respectivament, en altres processos o normatives própies i dins del seu ámbit
de competéncies. En el mateix sentit, AQU Catalunya també ha signat
convenis de col-laborado per al desenvolupament i aplicació de models
d'avaluació docent del seu professorat a través deis Manuals d'Avaluació
Docent que ha d'acreditar 1'Agéncia.

Que, d'altra banda, la posada en marxa deis processos de verificació,
seguiment i acreditado de les titulacions oficiáis previstos en el Reial decret
1393/2007, de 29 d'octubre, peí qual s'estableix 1'ordenació deis
ensenyaments universitaris oficiáis i en la modificació realitzada peí Reial
decret 861/2010, de 2 de Juliol, que obliga a les universitats a posar de
manifest -i a 1'agéncia a avaluar- la capacitat investigadora deis equips
docents que participen a cada títol (especialment en els de máster). Així
mateix, el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, peí qual es regulen els
ensenyaments oficiáis de doctorat ha incorporat de manera explícita la
necessitat que el professorat que participi en els programes de doctorat
disposi de periodes d'activitat investigadora (trams de recerca) d'acord amb
les caracteristiques d'aquesta norma.

Que la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya va acordar, en la
sessió de 27 de febrer de 2015, la promoció de les actuacions perqué el
professorat agregat interí pugui ser objecte d'una avaluado extraordinaria peí
que fa al reconeixement de 1'activitat de docencia i de recerca per part d'AQU
Catalunya amb efectes academias, mitjan?ant els convenís específics que
corresponguln.

Que 1'article 3.1.p) de la Llei 15/2015, de 21 de juliol, preveu que AQU
Catalunya realitzará les tasques que, en 1'ámbit de les seves funcions, li
siguin encarregades, entre d'altres unitats, per les universitats.
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Que, d'acord amb tot el que s'ha exposat, les parts signants d'aquest conveni
constaten que 1'avaluació de 1'activitat de recerca i 1'avaluació de 1'activitat
docent han esdevingut uns indicadors objectius i comuns que acrediten un
nivell suficient de qualitat de 1'activitat investigadora i docent del professorat
docent i investigador i del personal investigador tant de les universitats, com
d'altres centres d'educació superior i de centres de recerca.

Que pels motius exposats anteriorment es considera necessari que AQU
Catalunya, de manera análoga, emeti un informe de reconeixement de
1'activitat de recerca o la certificado de 1'informe de reconeixement de
1'activitat docent del professorat agregat interí.

Que aquest conveni ha estat comunicat a la Comissió d'Avaluació de la
Recerca i a les comissions especifiques de la Comissió d'Avaluació de la
Recerca, encarregades de fer les avaluacions.

Es per aixó que les parts,

ACORDEN:

PRIMER.- Objecte

Mitjan^ant aquest conveni s'encarrega a 1'Agéncia per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya la concreció del procés d'emissió deis
informes de reconeixement de 1'activitat de recerca (per períodes de 6 anys)i
la certificado deis informes de reconeixement de 1'activitat docent (per
perfodes de 5 anys) del professorat agregat interí.

El professorat agregat interi que pot ser objecte de 1'avaluació esmentada en
el parágraf anterior ha de teñir una vinculado contractual a temps complet
amb la universitat i ha de complir la resta de requisits de les convocatóries
d'avaluació.

SEGON.- Processos d'avaluació per a 1'emissió deis informes de
reconeixement de 1'activitat de recerca i la certificado deis informes de
reconeixement de 1'activitat docent

Peí que fa a 1'emissió deis informes de reconeixement de 1'activitat de recerca
del professorat agregat interi, 1'órgan competent d'AQU Catalunya establirá
una única convocatoria anual. Aquesta convocatoria, la qual definirá, entre
d'altres el procediment i la metodologia, es fará pública amb antelació
sufícient a la página web de 1'Agéncia. Els criteris d'avaluació aplicables a
aquesta convocatoria serán els mateixos que els aplicables a 1'avaluació del
personal docent i investigador funcionan i contractat de les universitats
publiques.
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La Comissió d'Avaluació de la Recerca o la comissió competent per a
1'avaluació de 1'activitat de recerca d'AQU Catalunya emetrá els informes de
reconeixement de 1'activitat de recerca del professorat agregat interi.

En relació amb 1'emissió de la certificació deis informes de reconeixement de

1'activitat docent del professorat agregat interí, 1'órgan competent d'AQU
Catalunya determinará a quina convocatoria s'hauran de presentar les
persones sol-licitants. Els criteris d'avaluació aplicables a aquesta
convocatoria serán els mateixos que els aplicables a 1'avaluació del personal
docent i investigador funcionan i contractat de les universitats publiques,
establerts en els Manuals d'Avaluació Docent de les universitats publiques de
Catalunya acreditáis perAQU Catalunya.

La Comissió d'Avaluació de la Recerca o la comissió competent per a
1'avaluació de 1'activitat de docent d'AQU Catalunya emetrá la certifícació deis
informes de reconeixement de 1'activitat docent del professorat agregat interí.

El professorat agregat interi de la universitat que compleixi les condicions
establertes en aquest conveni i en les convocatóries esmentades pot
presentar la sol-licitud i la documentació d'acord amb els termes que
sespecifiquin en cadascuna de les convocatóries mencionades en els dos
parágrafs anteriors.

TERCER.- Reconeixement deis informes i certificacions

AQU Catalunya reconeixerá automáticament els periodes valorats
positivament al professorat avaluat en el marc d'aquest conveni que
posteriorment accedeixi a les figures de personal docent i investigador,
funcionan o contractat, amb carácter fix de les universitats publiques. En
aquest cas, les persones sol-licitants no podran demanar una nova avaluació
deis periodes Ja valoráis ni una nova organització deis trams o períodes
sotmesos a valoració.

QUART.- Organs competents per a les avaluacions

Els órgans competents per a 1'emissió de 1'informe de reconeixement de
1'activitat de recerca i/o de la certificado deis informes de reconeixement de
1'activitat docent del professorat agregat interi son la Comissió d'Avaluació de
la Recerca i les seves comissions especifiques, d'acord amb les
convocatóries aplicables.

CINQUE.- Recursos

L'informe favorable o desfavorable de reconeixement de 1'activitat de recerca
del professorat agregat interí emés per part de la Comissió d'Avaluació de la
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Recerca o de la seva Comissió especifica corresponent pot ser objecte de
recurs d'al?ada d'acord amb alió establert en la normativa esmentada i en la
convocatoria d'avaluació.

D'acord amb 1'article 16 de la Llei de 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya, la Comissió d'Apel'lacions es la comissió
encarregada de resoldre els recursos d'al?ada interposats contra els acords
de la Comissió d'Avaluació de la Recerca. Les seves resolucions exhaureixen
la vía administrativa.

Així mateix, els informes favorables o desfavorables de reconeixement de
I activitat docent emesos per les universitats poden ser objecte de recurs
d'acord amb el procediment estabtert en els Manuals d'Avaluació Docent de
les universitats publiques de Catalunya acreditáis perAQU Catalunya.

SISE.- Contraprestació económica per a
reconeixement de 1'activitat de recerca

1'emissió de 1'informe de

El professorat agregat inter! haurá de satisfer el preu públic establert per a
1'emissió de 1'informe de reconeixement de 1'activitat de recerca ais efectes
d'aquesta avaluació, d'acord amb 1'Ordre ECO/9/2015, de 12 de gener, per la
qual s'autoritzen preus públics per la prestació de determináis servéis i
activitats de 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
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SETE.- Comissió de seguiment

Es constitueix la Comíssió de seguiment d'aquest conveni que es el marc de
trabada de les parts representades, amb funcions de seguiment efectiu del
grau de compliment deis objectius i compromisos adquirits.

La Comissió de seguiment estará integrada per un máxim de dos
representants de cada part signant del conveni i será presidida peí director
d'AQU Catalunya o la persona en qui delegui.

El Comité de seguiment vetlla per la correcta execució del conveni, ha de
resoldre els dubtes que susciti la seva aplicació i adoptar les mesures
oportunes en cas de resolució anticipada, especialment, sobre les actuacions
en curs.

VUITE.- Protecció dades

En relació amb les dades de carácter personal que coneguin en 1'exercici de
les seves funcions les comissions avaluadores corresponents vetllaran peí pie
respecte deis drets deis interessats i per 1'estricte compliment de les
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obligacions que imposa la normativa vigent en materia de protecció de dades
de carácter personal.

Les dades de carácter personal que s'han de facilitar per a 1'emissió deis
informes o acreditacions, així com el seu resultat, s'inclouran en el fitxer
automatitzat de gestió de professorat. AQU Catalunya podrá cedirtotalment o
parcial les dades deis sol-licitants i els resultáis obtinguts a la universitat i al
departament competent en materia d'universitats per tal que en tinguin
coneixement ais efectes d'aprofundir en politiques d'avaluació de la qualitat
universitaria.

La persona sol-licitant podrá exercir, respecte de les seves dades, els drets
reconeguts per la Llei orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de carácter personal, i particularment, els drets d'accés, rectificado o
cancel-lacio de dades i oposició, si resultes pertinent, així com el de
revocado del consentiment per a la cessió de les seves dades.

Els drets referits anteriorment els podrá exercir la persona sol-licitant
mitjan^ant sol-licitud escrita i signada dirigida a AQU Catalunya.

NOVE.- Vigencia

La vigencia del conveni es de quatre anys, que pot ser expressament
prorrogat per les parts com a máxim per quatre anys mes.

DÉSE.- Resolució

El present conveni podrá ésser resolt:

a) per mutu acord de les parts.
b) per qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent.

ONZE. Jurisdicció

Les parts han de resoldre de mutu acord les diferencies que puguin sorgir en
1'execució i interpretado del present conveni. No obstant aixó, les qüestions
litigioses que puguin sorgir sobre el compliment d'aquest conveni han de ser
resoltes pels jutjats de la Jurisdicció contenciosa administrativa, d'acord amb
el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de Juliol, reguladora de la Jurisdicció
contenciosa administrativa.
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I, com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, les parts en
signen vuit copies i a un sol efecte, en el lloc i en la data esmentats a
rencapyalament.

Per part de 1'Agéncia per a la Qualitat
del Sistema Universitari de

Catalunya

s, presiden!

Per part de la Universitat de
Barcelona

Dídac Ramírez i Sarrio, rector

Per part de la Universitat Autónoma Per part de la Universitat Politécnica
de Barcelona de Catalunya

Enric Fossas Colet, rector

Per part de la Universitat Pompeu
Fabra

íume Casáis Pons, rector

Per part de la Universitat de Lleida

Roberto F§mgndez Díaz, rector

Per párt de la l]Jní$érsitat de Girona

ergi Bon^t Marull, rector

Per part de la Universitat Rovira i
Virgili

Josep Antón Ferré Vidal, rector


