1. RETRIBUCIONS A AVALUADORS, EXPERTS I
COL·LABORADORS
Les retribucions a avaluadors, experts i col·laboradors d’AQU Catalunya per a 2018 mantenen
els imports de 2017. Es modifiquen les retribucions als presidents de les comissions específiques
tal com s’indica en la taula següent amb efectes des de l’1 de gener de 2018:
RETRIBUCIÓ
2017

DESCRIPCIÓ

PROPOSTA RETRIBUCIÓ
2018

MEMBRES CONSELL DE GOVERN
President/a del Consell de Govern

14.550,00 €/any

14.550,00 €/any

President/a de la Comissió d’Avaluació de la

12.120,00 €/any

12.120,00 €/any

Recerca
President/a de la Comissió d’Apel·lacions
Secretari/a d’AQU Catalunya i del Consell de

7.000,00 €/any
6.060,00 €/any

6.060,00 €/any

146,00 €/reunió

146,00 €/reunió

Govern
Assistència a reunió dels membres del Consell de
Govern que no ho són per raó de Càrrecs1

AVALUACIÓ I REVISIÓ D’EXPEDIENTS I ELABORACIÓ D’INFORMES
Avaluació d’expedients de persones i revisió

35,00 €/expedient

35,00 €/expedient

75,00 €/expedient

75,00 €/expedient

75,00 €/expedient

75,00 €/expedient

55,00 €/expedient

55,00 €/expedient

Avaluació d’expedients institucionals i
d’expedients d’ensenyaments, i revisió (per
exemple: verificació, modificació, seguiment,
acreditació, etc.)
Elaboració dels informes d’expedients
institucionals i d’ensenyaments(per exemple
verificació, modificació, seguiment i acreditació,
etc.)
Elaboració dels informes dels recursos
contenciosos administratius

1

En aplicació de l’Acord de Govern de 16 de juny de 2015, amb efectes del 14 de març de 2015 no s’abonen els drets

d’assistència per la concurrència a reunions d’òrgans col·legiats o a consells d’administració de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya i de les entitats, ens o empreses en què participa.
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PRESIDENTS/ES DE LES COMISSIONS ESPECÍFIQUES D’AVALUACIÓ
Presidents/es de les comissions específiques d’avaluació

3.000,00 €/any

Supervisió d’expedients de persones

1/3 de l’import
d’avaluació de
l’expedient de
persones/expedient

TREBALL DE LES COMISSIONS D’AVALUACIÓ, COMITÈS D’AVALUACIÓ
EXTERNA I COMISSIÓ ASSESSORA
Dia complet de treball a l’Agència

165,00 €/dia

165,00 €/dia

125,00 €/mig dia

125,00 €/mig dia

Dia de treball de forma autònoma

125,00 €/dia

125,00 €/dia

Formació

125,00 €/dia

125,00 €/dia

125,00 €/visita

125,00 €/visita

Avaluació dels informes d’autoavaluació dels programes

125,00 €/1-3 títols

125,00 €/1-3 títols

formatius i de les evidències (tots els membres del comitè)

250,00 €/4-6 títols

250,00 €/4-6 títols

375,00 €/7-9 títols

375,00 €/7-9 títols

125,00 €/visita

125,00 €/visita

165,00 €/dia

165,00 €/dia

125,00 €/mig dia

125,00 €/mig dia

125,00 €/mig dia

125,00 €/mig dia

1.000,00 €/any

1.000,00 €/any

700,00 €/any

700,00 €/any

Mig dia de treball a l’Agència

VISITES EXTERNES
Visita prèvia de preparació de la visita externa (president/a
i secretari/ària)

Avaluació dels informes d’autoavaluació i de les
evidències de la certificació dels SGIQ (tots els membres
del comitè)

Visita externa (tots els membres del comitè)

Elaboració de l’informe d’avaluació (president/a i
secretari/ària)

GRUPS DE TREBALL
President/ta
Membre
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ASSESSORS I COORDINADORS
Assessors per àmbit d’actuació

8.325,00 €/any

8.325,00 €/any

75,00 €/hora

75,00 €/hora

53,34 €/dia

53,34 €/dia

Mig dia de manutenció

26,67 €/mig dia

26,67 €/mig dia

Quilometratge

0,22 €/kilòmetre

0,22 €/kilòmetre

FORMACIÓ
Realització d’activitats formatives a AQU Catalunya

COMPENSACIÓ DE MANUTENCIÓ I QUILOMETRATGE
Dia complert de manutenció

Criteris d’aplicació:


El pagament de l’import fix anual dels presidents/es de les Comissions específiques
d’avaluació es distribuirà en 2 pagaments a l’any —al juny i al desembre— i serà
proporcional a la durada del mandat. Aquest import no es retribuirà en el cas que la
persona que estigui fent funcions de president/a de la Comissió específica sigui el
director/a d’AQU Catalunya.



Les avaluacions parcials d’expedients es retribuiran proporcionalment a la tasca
realitzada per l’avaluador/a.



La formació correspon a pagaments únics que es retribueixen per l’assistència
(presencial o virtual) a les sessions formatives organitzades per a un projecte determinat,
o bé en el moment que una persona s’incorpora com a nou membre d’una comissió
d’avaluació. Aquesta retribució no s’aplica als grups de treball.



Les retribucions dels grups de treball s’aplicaran a les persones que no vinguin en
representació institucional.



En el cas dels projectes que comptin amb finançament extern, s’aplicaran les retribucions
i les compensacions de manteniment i quilometratge establertes en el marc del propi
projecte.
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