
 

 

 

Designació membres CAIP -3 de març de 2021    •    1 

DESIGNACIÓ D’UN MEMBRE PER A LA COMISSIÓ 
D’AVALUACIÓ INSTITUCIONAL I DE PROGRAMES 

Composició de la Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes 
D’acord amb l’article 19 del Decret 315/2016, de 8 de novembre, pel qual s’aproven els Estatuts d’AQU 

Catalunya, la Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes està formada per: 

a) El director d’AQU Catalunya, que n'ocupa la presidència. 

b) Fins a deu acadèmics de trajectòria professional reconeguda. 

c) Fins a dos professionals de prestigi reconegut amb experiència en l'àmbit de la gestió de la 

qualitat. 

d) Fins a dos estudiants que estiguin cursant un estudi universitari de grau, postgrau o doctorat 

en una universitat del sistema universitari de Catalunya. 

Els membres de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes són nomenats per a un període 

de quatre anys, renovable una sola vegada, i sempre que mantingui la condició d'estudiant en el cas 

dels membres a què fa referència la lletra d). Una vegada finalitzat llur mandat, han de continuar en 

el càrrec en funcions fins que no en prenguin possessió llurs successors. 

Fets 
El president de la Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes informa que el Dr. Emilio Suárez 

de la Torre, catedràtic de la Facultat d’Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra, ha demanat ser 

substituït com a membre de la Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes i en la seva funció de 

president de la Comissió específica d’Arts i Humanitats.  

Designació 
D’acord amb el que s’ha exposat, la Comissió Permanent del Consell de Govern designa la Dra. Rosa 

María Capel Martínez, catedràtica de la Facultat de Geografia i Història de la Universidad Complutense 

de Madrid, com a nova membre de la Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes.  

Efectes del nomenament 
El nomenament tindrà efectes a partir de l’1 d’abril de 2021. 


