CRITERIS DE NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA
COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL DE GOVERN D’AQU
CATALUNYA
Context
D’acord amb l’article 8 de la Llei 15/2015, de 21 de juliol de 2015, de l’Agència per a la Qualitat
del Sistema Universitari de Catalunya, dins del Consell de Govern s’ha de constituir una
Comissió Permanent que ha d’exercir les funcions que li delegui el Consell de Govern i les que,
si escau, li atribueixin els Estatuts de l’Agència.
La Comissió Permanent està formada per:
a) El president d’AQU Catalunya.
b) Dos rectors.
c) Dos presidents dels consells socials de les universitats públiques catalanes.
d) Un estudiant.
e) Una personalitat acadèmica de reconegut prestigi.
f)

Una persona del departament competent en matèria d’universitats.

g) El director de l’Agència.
h) El president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca.
i)

Un representant del personal docent i investigador.

Amb l’objectiu de concretar la composició dels membres de la Comissió Permanent, el Consell
de Govern acorda els criteris per escollir els membres que han de constituir la Comissió
Permanent del Consell de Govern d’AQU Catalunya, d’acord amb el seu reglament de
funcionament intern.

Criteris
La Comissió Permanent del Consell de Govern està composada per membres fixos i
membres rotatoris.

Membres fixos de la Comissió Permanent:
Els membres fixos de la Comissió Permanent són:
a) El president d’AQU Catalunya
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b) Un representant del departament competent en matèria d’universitats, designat pel
president d’AQU Catalunya escoltats els dos membres representants del departament
competent en matèria d’universitats en el Consell de Govern.
c) Un representant dels estudiants, designat pel president d’AQU Catalunya escoltats els
dos estudiants membres del Consell de Govern.
d) El president o presidenta de la Comissió d’Apel·lacions com a representant d’una
personalitat acadèmica de reconegut prestigi.
e) El director de l’Agència.
f)

El president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca.

Membres rotatoris de la Comissió Permanent:
Els membres rotatoris són:
a) Dos rectors.
b) Dos presidents dels consells socials de les universitats públiques catalanes.
c) Un representant del personal docent i investigador.

Els membres rotatoris es renovaran anualment seguint els criteris següents:
 En el cas dels rectors i dels presidents dels Consells Socials de les universitats
públiques catalanes s’estableix un cicle de set anys rotatori per un període d’un any en
el qual es garanteix que:
a) Es representa un rector d’una universitat pública i un rector d’una universitat
privada.
b) Estan representades les universitats de la demarcació de Barcelona i les
universitats de fora d’aquesta demarcació.
c) Es deixa un termini mínim de dos anys fins tornar a formar part de la Comissió.

Criteris nomenament membres Comissió Permanent

2

La proposta d’aplicació d’aquests criteris a és la següent:
Any 1 (2016)
Rector 1
President CS2

UB
UAB
UPC
UPF
UdG
UdL
URV
URL
UOC
UVic-UCC
UIC
UAO-CEU

Any 2
Rector 1
President CS2

Any 3

Any 4
President CS1

Any 5

Any 6

Any 7
President CS2

President CS1
Rector 1
President CS2

President CS1

President CS1
Rector 1
President CS2

President CS1

President CS1
Rector 1
President CS2

President CS1
Rector 2

Rector 1
President CS2
Rector 2

Rector 2

Rector 1
Rector 2

Rector 2
Rector 2
Rector 2

 En el cas del representant del personal docent i investigador proposat per les
organitzacions sindicals més representatives, s’alternaran en períodes d’un any les
dues organitzacions sindicals de la manera següent:
a) Començarà la que tingui un major nombre de representants sindicals (delegats)
a 31 de desembre de l’any anterior.

Aplicació
Aquests criteris s’aplicaran a finals de cada any per designar els membres que formaran part
de la Comissió Permanent de l’any següent.

Barcelona, 30 de novembre de 2015
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