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ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL DE 
GOVERN N.3 

Lloc: Sala 11 de la seu d’AQU Catalunya (carrer dels Vergós, 36-42, de Barcelona) 

Data: 30 de novembre de 2018 

Hora d’inici: 12:10 hores 

Hora d’acabament: 13:45 hores 

Assistents: 

1. Josep Joan Moreso Mateos (president d'AQU Catalunya) 
2. Núria Basi Moré (presidenta del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra) 
3. Maria Pau Ginebra Molins (presidenta de la Comissió d’Apel·lacions d’AQU Catalunya i acadèmica 

de la Universitat Politècnica de Catalunya) 
4. Josep Pallarès Marzal (director general d'Universitats) 
5. Lluís Torner Sabata (president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca) 
6. Martí Casadesús Fa (director d'AQU Catalunya)  
7. Maria Giné Soca (secretària d'AQU Catalunya i del Consell de Govern) 

Excusen l’absència: 

1. Francesc Torres Torres (rector de la Universitat Politècnica de Catalunya) 
2. Joan Masnou Suriñach (rector en funcions de la Universitat de Vic-Universitat Central de 

Catalunya) 
3. Joan Pedrerol Gallego (president del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili) 
4. Pau Parals Oliveras (estudiant, Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes) 
5. Josep Simó Guzmán (Comissions Obreres de Catalunya, representant de les organitzacions 

sindicals) 

 

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió: 

El president d’AQU Catalunya dóna la benvinguda als assistents a AQU Catalunya i excusa 

les absències. A continuació el president inicia la reunió de la Comissió Permanent. 

 

1. Aprovació, si escau de l’acta de la sessió anterior 

El president d’AQU Catalunya sotmet a aprovació l’acta de la Comissió Permanent de la 

sessió número 2, del dia 1 de desembre de 2017. La secretària d’AQU Catalunya explica que 

l’acta es va lliurar al mes de desembre de 2017 a l’antiga composició de la Comissió 

Permanent per al seu vistiplau. 

No es fa cap intervenció en el torn de paraula que obre el president d’AQU Catalunya. 
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S’aprova l’acta per assentiment i unanimitat. 

Acord: ACP201801 

 

2. Informe del president d’AQU Catalunya 

El president d’AQU Catalunya informa dels temes següents: 

1. De la concentració de professorat universitari a la seu d’AQU Catalunya. Si bé entén 

els motius i origen de les protestes, com ara l’existència de “falsos associats”, el 

president creu que és important remarcar que AQU Catalunya és una entitat que 

actua de forma independent al Govern de la Generalitat de Catalunya i a les 

universitats i en cap cas representa un coll de botella, ja que el volum de persones 

acreditades en tots els àmbits és superior a l’oferta de places professorat contractat. 

2. De la propera reunió prevista amb el Secretario General de Universidades, D. José 

Manuel Pingarrón, per tractar la modificació del RD 1393/2007, cosa que representa 

una oportunitat per alinear les activitats d’avaluació externa al que fan altres 

agències europees; i per exposar la necessitat de reconèixer les acreditacions i 

mèrits del professorat d’AQU Catalunya per part de la CNEAI. 

3. De la reunió amb la Comissió Assessora, la qual va reflexionar sobre el nou Codi 

Ètic d’AQU Catalunya —elaborat per un grup de treball format per les doctores 

Esther Giménez-Salinas, Marina Garcés i Begoña Román—, i la proposta de Pla 

estratègic per a 2019-2022. Ambdós documents es sotmetran a l’aprovació del 

proper Consell de Govern d’AQU Catalunya. 

4. De la difusió dels resultats de l’enquesta de satisfacció a les persones titulades 

recentment de grau i de la nova edició de l’enquesta a titulats de grau i màster que 

han finalitzat els seus estudis el curs 2017-2018. D’aquesta nova edició, remarca 

que per primer cop hi participen totes les universitats catalanes i 40 centres adscrits. 

AQU Catalunya gestiona el treball de camp de la meitat dels centres que hi 

participen. 

5. De la difusió dels primers resultats de les enquestes emmarcades dins el projecte 

per conèixer la inserció laboral dels ocupadors, el qual compta amb la col·laboració 

de la Fundació bancària “la Caixa”. S’han presentat en una jornada específica els 

resultats de Farmàcia i en els propers mesos es difondran els resultats 

d’Administracions públiques, Comunicació, Turisme, etc. 

 

El president d’AQU Catalunya obre un torn d’intervencions. 

El director general d’Universitats comparteix unes dades per dimensionar la problemàtica 

dels “falsos associats” a les universitats catalanes. Indica que des de la seva Direcció 

General solament es pot fer una aproximació a la problemàtica, ja que són les universitats 

les que tenen els contractes laborals necessaris per fer una estimació més precisa. 

Tanmateix, d’acord amb els càlculs que s’han fet, el col·lectiu d’associats es composa de 

9.380 persones, amb una càrrega docent de 1.433 equivalents a temps complert (dades SIIU 
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a 31-XII, curs 2016-17). D’aquestes persones, per poder estimar la dimensió dels “falsos 

associats” s’han utilitzat dos criteris: si han participat en un procés d’acreditació d’AQU 

Catalunya i si tenen contractes de llarga durada. En aquests supòsits s’han comptabilitzat 

256 persones. Així, també, afegeix que s’ha analitzat que la distribució d’associats és molt 

desigual per universitats i que a nivell global, en les èpoques de crisi, les hores de docència 

impartides per associats han passat d’un 25,2% el curs 2012-13 a un 28,9% el curs 2016-17. 

La presidenta de la Comissió d’Apel·lacions expressa que les dades li sorprenen ja que 

durant la crisi el professorat a temps complet, titular o catedràtic, que es va jubilar va ser 

substituït en la majoria dels casos per professorat associat. 

El director general d’Universitats respon que en l’època més crítica de la crisi així va ser, 

però que des de fa dos anys aquesta tendència ja s’està revertint. Fins i tot, el 2017 hi ha 

hagut taxes de reposició del 160%. El director general d’Universitats es posa a disposició 

dels membres de la Comissió Permanent per facilitar-los les dades atès que s’han fet 

públiques als vicerectors i vicerectores de professorat de les universitats catalanes. 

 

3. Informe del director d’AQU Catalunya i president de la Comissió d’Avaluació 

Institucional i de Programes 

El director d’AQU Catalunya informa dels temes següents: 

1. De la proposta de modificació del Reial Decret 1393/2007, sobre la qual des de la 

Red Española de Agencias de Calidad Universitaria (REACU) s’ha fet arribar al 

Ministeri la seva posició que no és altra que tendir cap a l’acreditació institucional i 

simplificar els procediments establerts en el Reial Decret per fer el procés 

d’avaluació molt més senzill. 

2. Del dictamen de l’Agència de Protecció de Dades de Catalunya que afecta 

l’enquesta d’Inserció 2020 i que conclou que és possible la comunicació de les 

dades de caràcter personal de les persones titulades a AQU Catalunya, tant de les 

universitats catalanes públiques i privades, com dels seus centres adscrits, sense 

que sigui necessari demanar el seu consentiment. 

3. Dels informes elaborats i presentats a les universitats com l’Informe comparatiu 

d’indicadors d’inserció laboral i l’Informe per centres d’indicadors d’inserció laboral. I 

l’emissió en breu de l’Informe de l’activitat d’AQU Catalunya amb la Universitat 2015-

2019, que es lliuraran als rectors i rectores i als vicerectors i vicerectores 

responsables de la qualitat a partir del mes de gener de 2019. En aquests informes 

s’inclouen totes les dades que AQU Catalunya disposa de la universitat en relació 

amb el Marc VSMA, l’avaluació del professorat i les enquestes de satisfacció i 

d’inserció laboral.  

4. De l’evolució de les avaluacions de titulacions i de visites externes a titulacions i a 

centres el 2019, que incrementa respecte el 2017. El 2019 l’Agència analitzarà un 

65% més de titulacions respecte el 2011 i organitzarà més del triple de visites 

externes que l’any 2014. 
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5. De l’evolució de sol·licituds per a l’avaluació del professorat, que és més que el 

doble de les sol·licituds que es van presentar el 2011. Moltes d’aquestes sol·licituds 

són conseqüència de l’efecte crida del Programa Serra Húnter. 

6. De la previsió del pressupost 2019, que si es confirma que serà la pròrroga del 

pressupost inicial de 2017, AQU Catalunya avança que necessità crèdits addicionals 

per poder dur a terme l’activitat que té encomanada. Els motius que ocasionaran 

aquest dèficit, a banda dels increments salarials del Capítol 1, són l’increment del 

nombre de visites externes a centres, que tenen un cost superior a l’any 2016, 

l’increment de les avaluacions de professorat i l’elaboració del nou web d’AQU 

Catalunya, que és un requeriment que estigui renovat abans que finalitzi el 2020. El 

director informa que properament s’adreçarà al director general d’Universitats per 

quantificar la necessitat exacta de crèdit. 

 

El president d’AQU Catalunya, abans d’obrir el torn d’intervencions, explica que l’Agència ha 

plantejat en alguna ocasió la possibilitat de dissenyar un procés per certificar el sistema de 

selecció de professorat dels departaments perquè siguin ells els que acreditessin el 

professorat. Creu que aquesta iniciativa, que s’hauria de fer en un context madur, reduiria la 

tasca que actualment fa l’Agència.  

El director general d’Universitats, en la mateixa línia que el president d’AQU Catalunya, 

proposa buscar mecanismes intermedis per no carregar l’Agència. Un d’ells podria ser que 

els tribunals externs als processos de contractació de professorat en el Marc del Programa 

Serra Húnter acreditessin el professorat lector. 

El director d’AQU Catalunya i la presidenta de la Comissió d’Apel·lacions coincideixen que 

cal ser molt prudents alhora d’impulsar mecanismes d’aquests tipus, perquè poden tenir 

efectes contraproduents com, per exemple, des de l’Agència no es podria assegurar la 

consistència en l’aplicació dels criteris d’avaluació entre els membres de tribunals externs. 

El director general d’Universitats informa que el Ministeri està constituint grups de treball per 

analitzar diferents temes, un d’ells és la modificació del Reial Decret 1393/2017, i creu que el 

secretari general d’Universitats és sensible a impulsar una proposta més simplificada de 

l’actual Reial Decret que caldria aprofitar des de l’Agència catalana. 

 

4. Presentació i debat sobre les avaluacions internacionals d’AQU Catalunya 

El director d’AQU Catalunya explica que l’Agència està rebent diverses sol·licituds de centres 

de Llatinoamèrica per dur a terme processos d’avaluació externa, com ara el d’acreditació 

internacional de centres o d’acreditació de programes de formació. Tenint en compte que la 

capacitat de recursos humans de l’Agència és pràcticament inexistent, el director de 

l’Agència proposa per assumir aquestes avaluacions una solució intermèdia que consistiria 

en utilitzar entitats externes a l’Agència que s’encarreguessin de la captació i logística de la 

visita, mentre que l’Agència se centraria en el procés d’avaluació. 
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El director creu que és interessant no perdre aquesta oportunitat que a mig termini aportaria 

una presència de l’Agència al mercat llatinoamericà. El director explica que les agències 

anglesa i alemanyes s’han expandit sobretot al mercat asiàtic. 

El director sotmet a la consideració dels membres de la Comissió Permanent la utilització 

d’aquesta modalitat per impulsar aquesta línia estratègica. 

Els membres de la Comissió Permanent creuen important provar de forma pilot aquesta 

iniciativa també per la reputació i prestigi que pot aportar a l’Agència catalana. Així mateix, 

demanen que l’Agència asseguri que aquest procés no afecti als compromisos d’avaluació 

amb el sistema universitari català.  

 

5. Presentació i aprovació, si escau, del procés d’actualització del catàleg de titulacions  

El director d’AQU Catalunya explica que l’Agència va aprovar fa uns anys el catàleg de 

titulacions, que és un sistema de classificació jeràrquica i unívoca de titulacions universitàries 

basant-se en la seva proximitat disciplinar. L’objectiu de la classificació és la possibilitat 

d’obtenció d’indicadors per a cadascun dels nivells d’agregació que es defineixen. 

AQU Catalunya va aprovar el catàleg de titulacions el 2016 i des d’aleshores l’està aplicant 

als nombrosos estudis que du a terme. L’objectiu és que el catàleg també l’utilitzin des de la 

Secretaria d’Universitats i Recerca, concretament UNEIX i el ROC. Per fer-ho possible cal 

aprovar el procediment d’actualització que seria el següent: 

1. AQU Catalunya ha de revisar un cop l’any el Catàleg a partir del qual es classifiquen 

les titulacions de manera unívoca, tot prenent com a referència, els comentaris que 

hagi pogut rebre de les universitats catalanes, de la Secretaria d’Universitats i 

Recerca, de les comissions específiques d’avaluació, d’altres fonts externes i la 

pròpia experiència. AQU Catalunya vetllarà perquè el catàleg tingui en compte la 

comparabilitat amb altres sistemes internacionals. 

2. En el cas que AQU Catalunya consideri pertinent la modificació del Catàleg, 

l’Agència presentarà els canvis a la Comissió d’Avaluació Institucional i de 

Programes, que és l’òrgan competent per a la seva aprovació. 

3. Un cop aprovada una nova versió del Catàleg, AQU Catalunya la publicarà al web 

d’AQU Catalunya en el format més adequat i actualitzarà la Base de Dades de 

titulacions que gestiona el Catàleg d’acord amb la nova classificació. 

4. Les Comissions Específiques d’Avaluació que depenen de la Comissió d’Avaluació 

Institucional i de Programes classificaran les noves titulacions que obtinguin un 

informe favorable de verificació en el moment d’emetre l’informe, tot seguint 

l’estructura del Catàleg i tenint en compte la classificació de títols semblants. 

5. AQU Catalunya introduirà un cop al mes a la Base de Dades les noves titulacions 

verificades. 

6. Els estudis d'AQU Catalunya basaran les seves anàlisis en l'aplicació del Catàleg. 

7. AQU Catalunya compartirà la Base de dades de classificació de les titulacions 

d’acord amb el Catàleg amb les universitats del sistema universitari català, la 
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Secretaria d’Universitats i Recerca i tots aquells altres organismes que la hi sol·licitin 

i quan la seva finalitat estigui alineada amb la d’AQU Catalunya. 

 

El president d’AQU Catalunya obre un torn d’intervencions. 

El director general d’Universitats considera molt important el document, sobretot perquè tant 

l’Agència com la Secretaria d’Universitats i Recerca treballin amb el mateix nomenclàtor. 

El director d’AQU Catalunya demana al director general d’Universitats que també faci 

aprovar un document semblant, per tal que des de la Secretaria d’Universitats i Recerca es 

treballi utilitzant les mateixes classificacions. 

 

S’aprova el document per assentiment i unanimitat. 

Acord: ACP201802 

 

6. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost definitiu 2018 d’AQU Catalunya 

El director d’AQU Catalunya explica que l’any 2018 ha estat un any pressupostàriament 

complicat, atès que el pressupost aplicat ha estat la pròrroga del pressupost inicial 2017. 

AQU Catalunya, des de l’inici de 2018 va advertir que per diferents motius no podria fer front 

a les obligacions contretes. Concretament, han afectat al pressupost els increments salarials 

del Capítol 1 (el retorn de la paga extra 2012, i els increments salarials de l’1% de 2017 i de 

l’1,62% de 2018); l’increment de visites externes per dur a terme les visites a programes de 

doctorat; i l’increment de sol·licituds d’avaluació de professorat com a conseqüència de 

l’efecte crida del Programa Serra Húnter. 

Per aconseguir l’equilibri pressupostari l’Agència va aplicar des de l’inici de l’any un seguit 

d’actuacions que contenien la despesa per un import de 200.000€ (reducció del programa de 

seguiment de les titulacions universitàries oficials, aturada de l’avaluació de dimensions 

addicionals a les titulacions, de l’elaboració de Benchmarks per facilitar els processos de 

verificació i de l’elaboració d’informes transversals sobre la qualitat d’agrupacions de 

titulacions, de la realització de jornades, del desenvolupament d’un nou web d’acord amb el 

requeriment de la Direcció d’Atenció Ciutadana de 2015, i dels processos de correcció al 

català i traducció al castellà de textos de publicacions). 

Malgrat aquestes actuacions, l’Agència es troba en una situació de necessitat pressupostària 

de 128.000€. Aquest import es compensarà amb les aportacions de la Generalitat de 

Catalunya per cobrir el retorn de la paga extra 2012 (19.000€), per abonar les taxes 

corresponents a la 2a convocatòria 2017 i 1a 2018 del programa Serra Húnter (35.000€), i 

per equilibrar el pressupost d’AQU Catalunya (62.000€). A més, la Secretaria d’Universitats i 

Recerca assumeix l’ajustament pressupostari de l’Ordre VEH/159/2018 del Departament 

d’Economia de 7 de novembre de 2018 (88.000€). Amb aquestes mesures, l’Agència preveu 

que podrà tancar l’exercici pressupostari 2018 amb equilibri. 
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El director de l’Agència explica que el pressupost definitiu d’AQU Catalunya per a 2018, que 

se sotmet a l’aprovació de la Comissió Permanent a efectes de poder procedir a la realització 

del tancament de l’exercici, contempla les mencionades aportacions de la Secretaria 

d’Universitats i Recerca, així com altres canvis de redistribució dels ingressos i les despeses 

per diferències amb la tipologia d’activitats de 2018 respecte 2017 com ara: 

 Ingressos: la no execució de les dimensions addicionals, l’increment de finançament 

per projectes externs, la realització de l’avaluació d’un departament de la Universitat 

de Barcelona i la incorporació de romanents. Cal mencionar que en les darreres 

convocatòries d’avaluació del professorat s’ha observat una reducció dels ingressos 

per les taxes del professorat atès que les persones sol·licitants es presenten via el 

Programa Serra Húnter, el qual assumeix la taxa del professorat i l’abona a 

l’Agència posteriorment via transferència. 

 Despeses: l’increment del capítol 1, la reducció de la no aplicació de l’IVA en els 

espais arrendats, l’increment de l’activitat d’avaluació i la utilització dels romanents i 

dels ingressos externs particularitzats per a 2018. 

El president agraeix molt especialment al director general d’Universitats i al secretari 

d’Universitats i Recerca els esforços que han fet aquest any per ajudar pressupostàriament a 

AQU Catalunya. 

No es fa cap intervenció en el torn de paraula que obre el president d’AQU Catalunya. 

 

S’aprova el pressupost definitiu de 2018 per assentiment i unanimitat. 

Acord: ACP201803 

 

7. Designació, si escau, de membres per a la Comissió d’Avaluació Institucional i de 

Programes 

El president d’AQU Catalunya informa que els propers punts de l’ordre del dia tracten de 

substitucions de membres a les comissions d’avaluació, de revisió i assessora. El president 

destaca que els quatre membres sortints són homes i els nous membres que es proposa 

nomenar són dones. D’aquesta manera, la presència de les dones a les comissions de 

l’Agència augmenta a un 41%.  

El president de la Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes informa de la renúncia 

del Dr. Joan Ribera Calvet, com a membre de la de la Comissió d’Avaluació Institucional i de 

Programes i president de la Comissió Específica de Ciències de la Salut. 

D’acord amb el que s’ha exposat, el president de la Comissió d’Avaluació Institucional i de 

Programes proposa que la Comissió Permanent, actuant per delegació del Consell de 

Govern d’AQU Catalunya, designi la Dra. Juana María Díez Antón, catedràtica a Facultat de 

Ciències de la Salut i de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra, com a nou membre de la 

Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes. 
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El president de la Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes informa que nomenarà 

la Dra. Díez com a presidenta de Comissió Específica de Ciències de la Salut. 

El nomenament tindrà efectes a partir de l’1 de desembre de 2018. 

No es fa cap intervenció en el torn de paraula que obre el president d’AQU Catalunya. 

 

Es designa per assentiment i unanimitat la Dra. Díez com a nou membre de la Comissió 

d’Avaluació Institucional i de Programes. 

Acord: ACP201804 

 

8. Designació, si escau, de membres per a la Comissió d’Avaluació de la Recerca  

El president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca informa de la substitució del Dr. 

Gabriel Bugeda Castelltort, com a membre de la Comissió d’Avaluació de la Recerca i 

president de la Comissió Específica per a l’Avaluació de l’Activitat Docent i de Gestió, atès 

del seu nomenament com a vicerector de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

D’acord amb el que s’ha exposat, el president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca 

proposa que la Comissió Permanent, actuant per delegació del Consell de Govern d’AQU 

Catalunya, designi la Dra. Maria Rosa Buxarrais Estrada, catedràtica de la Universitat de 

Barcelona, com a nou membre de la Comissió d’Avaluació de la Recerca. 

El president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca informa que nomenarà la Dra. 

Buxarrais com a presidenta de Comissió Específica per a l’Avaluació de l’Activitat Docent i de 

Gestió.   

El nomenament tindrà efectes a partir de l’1 de desembre de 2018. 

El president d’AQU Catalunya obre un torn d’intervencions. 

La presidenta de la Comissió d’Apel·lacions pregunta si els membres que substitueixen han 

de ser del mateix àmbit de coneixement que els membres substituïts. 

El director d’AQU Catalunya respon que les comissions han de cobrir tots els àmbits de 

coneixement i que els Estatuts d’AQU Catalunya estableixen que els/les presidents i 

presidentes de les comissions específiques han de ser membres de la comissió d’avaluació 

de la qual depenen. En aquest cas concret, es substituïa el Dr. Bugeda que era president de 

la Comissió Específica per a l’Avaluació de l’Activitat Docent i de Gestió. Per aquest motiu 

l’àmbit de coneixement no ha estat determinant per escollir la persona sinó el seu perfil.  

 

Es designa per assentiment i unanimitat la Dra. Buxarrais com a nou membre de la Comissió 

d’Avaluació de la Recerca. 

Acord: ACP201805 
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9. Nomenament, si escau, de membres per a la Comissió d’Apel·lacions  

El president d’AQU Catalunya informa de la substitució del Dr. Joan Gómez Pallarès com a 

membre de la Comissió d’Apel·lacions, atès que ha estat nomenat director general de 

Recerca de la Generalitat de Catalunya. 

D’acord amb el que s’ha exposat, i després de consensuar-ho amb la presidenta de la 

Comissió d’Apel·lacions, el president d’AQU Catalunya proposa que la Comissió Permanent, 

actuant per delegació del Consell de Govern d’AQU Catalunya, nomeni la Dra. Teresa 

Espinal Farré, catedràtica a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de 

Barcelona, com a membre de la Comissió d’Apel·lacions. 

El nomenament tindrà efectes a partir l’1 de desembre de 2018. 

El president d’AQU Catalunya obre un torn d’intervencions. 

El director general d’Universitats pregunta per les implicacions de l’estat en funcions que 

alguns membres hagin pogut tenir. 

El director d’AQU Catalunya respon que les persones han de continuar en funcions fins que 

no se les pot substituir i en la majoria dels casos es procura no assignar-los cap activitat. 

 

Es nomena per assentiment i unanimitat la Dra. Espinal com a membre de la Comissió 

d’Apel·lacions. 

Acord: ACP201806 

 

10. Informació de la proposta de nomenament d’un membre per a la Comissió Assessora  

El president d’AQU Catalunya informa de la substitució del Dr. Francesc Xavier Grau Vidal, 

catedràtic de Mecànica de Fluids a la Universitat Rovira i Virgili i membre de la Comissió 

Assessora d’AQU Catalunya, atès que ha estat nomenat secretari d’Universitats i Recerca de 

la Generalitat de 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 

com a membre de la Comissió Assessora la Dra. Teresa Sánchez Chaparro, professora 

ajudant doctor de la Universidad Politécnica de Madrid.  

El motiu principal pel qual es fa aquesta proposta és perquè la Dra. Sánchez anteriorment 

havia treballat a l’Àrea d’Innovació d’ANECA (2007-2009), posteriorment a la Comission des 

Titres d’Ingénieur de França (CTI), va ser tresorera i membre del Board de l’European 

Association for Quality Assurance in Higher Education des del 2014, és experta en qualitat 

de l’Agence pour l’Evaluation de la Qualité de l’Enseignement Supérieur de Bèlgica i membre 

del Consell Assessor de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva. 

El nomenament tindrà efectes a partir l’1 de desembre de 2018. 

No es fa cap intervenció en el torn de paraula que obre el president d’AQU Catalunya. 
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11. Afers de tràmit: Ratificació, si escau, dels convenis subscrits i signats per AQU 

Catalunya entre el juliol i el novembre de 2018; i aprovació, si escau, de la modificació 

del document Segells i certificats de qualitat 

El director d’AQU Catalunya informa sobre la ratificació del conveni de col·laboració signat 

per AQU Catalunya des del juliol de 2018 amb la Universitat de Barcelona per a l’avaluació 

del Departament de Matemàtiques i Informàtica, del qual ja s’ha fet l’avaluació externa. 

El director també informa sobre la modificació del color del segell de Certificat del SGIQ per 

harmonitzar-lo amb els segells d’acreditacions institucionals. 

No es fa cap intervenció en el torn de paraula que obre el president d’AQU Catalunya. 

 

Es ratifica per assentiment i unanimitat els convenis subscrits i signats per AQU Catalunya 

entre el juliol i l’octubre de 2017. 

Acord: ACP201807 i ACP201808 

 

12. Torn obert de paraules 

El president d’AQU Catalunya obre un torn d’intervencions. 

La presidenta de la Comissió d’Apel·lacions trasllada que s’ha creat un cert malestar entre el 

professorat universitari per l’establiment dels requisits d’avaluació de la figura “Informe de 

professorat contractat no permanent” del Programa Serra Hunter i pregunta pels motius que 

han impulsat i justifiquen dur a terme aquesta avaluació. 

El director general d’Universitats respon que aquesta petició s’impulsa des del Govern de la 

Generalitat de Catalunya i que compta amb l’acord dels vicerectors i les vicerectores de 

professorat de les universitats catalanes. Són places cofinançades per la Generalitat de 

Catalunya i, a més, existeix el compromís de convocar una plaça com a professorat agregat 

amb el perfil del professorat lector Serra Húnter que supera el procés d’avaluació. 

El president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca confirma que la petició d’avaluació 

d’aquesta figura va ser adreçada a la Comissió per part del Director del Programa Serra 

Hunter, afegint que afectava a molt poques persones. També informa que en el seu moment 

els vicerectors de les Universitats  van demanar a la Comissió que elaborés  els criteris 

adients al cas.  El president de la Comissió lamenta que s’hagi generat una situació de 

malestar, atès que els criteris definitius no han estat publicats. Finalment, informa que 

l’assumpte serà tractat a la reunió del Plenari de la Comissió prevista pel proper 10 de 

desembre. 
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El president aixeca la sessió tot desitjant Bones Festes a tothom, de la qual, com a secretària, 

estenc aquesta acta. 

La secretària,       Vist i plau 

        El president, 

 

 

 

 

 

Maria Giné Soca      Josep Joan Moreso Mateos 
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