
ADDENDA AL CONVENI ENTRE L'AGÉNCIA PER A LA QUALITAT DEL
SISTEMA UNIVERSITARI DE CATALUNYA, LA UNIVERSITAT POMPEU
FABRA I LA FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME, PEL QUAL
ES CONCRETA LA METODOLOGÍA D-AVALUACIÓ DE L-ACTIVITAT
INVESTIGADORA (PER PERlODES DE 6 ANYS) DEL SEU PERSONAL
DOCENT 1/0 INVESTIGADOR DOCTOR
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Barcelona, 5 de maig de 2017

D'una part, el Dr. Josep Joan Moreso Mateos, Excm. president de 1'Agéncia per
a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, en endavant AQU
Catalunya, que actúa en exercici de les funcions que té atribuTdes per 1'article
11.5 del Decret 315/2016, de 8 de novembre, peí qual s'aproven els Estatuts
d'AQU Catalunya.

De 1'altra, el Dr. Jaume Casáis Pons, rector de la Universitat Pompeu Fabra,
havent estat nomenat peí Decret 37/2017, de 18 d'abril, actuant d'acord amb la
competencia que li atorga 1'article 79.5 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer,
d'universitats de Catalunya.

I per 1'altra, la Sra. Dolors Guillen Mena, amb DNI número 38.857.144-R,
presidenta de la Fundado Tecnocampus Mataró-Maresme (en endavant,
Fundació Tecnocampus), amb domicili a 1'avinguda d'Ernest Lluch, n° 32, edifici
TCM1, de la ciutat de Mataré (08302) i amb CIF G62034111, en nom i
representació d'aquesta en virtut del seu nomenament de data 17 de desembre
de 2015 i deis poders que li son atorgats per escriptura pública de delegació de
funcions i apoderament atorgada de data 21 de juny de 2016, davant el notari
de Barcelona, Sr. Jesús Benavides Lima, sota el núm. 2.784 del seu protocol.

EXPOSEN:

Que 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la
Universitat Politécnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra i la Fundado
Tecnocampus Mataró-Maresme varen signar, el 15 de maig de 2013, el
Conven! peí qual es concreta la metodologia d'avaluació i efectes de 1'activitat
investigadora (per perfodes de 6 anys) del seu personal docent i/o investigador
doctor.

Que la Fundado Tecnocampus i la Universitat Politécnica de Catalunya van
signar, el 5 de maig de 2014, el Conveni de la desadscripció de l'Escola
Universitaria Politécnica de Matará. Per tant, aquesta addenda se signará amb
la Universitat Pompeu Fabra, la Fundado Tecnocampus i AQU Catalunya.

Que la Fundado Tecnocampus considera necessari modificar el requisit de
1'antiguitat mínima requerida que ha de complirel personal docent i investigador



deis centres docents de la Fundació Tecnocampus per tal que pugui sol-licitar a
AQU Catalunya 1'avaluació de la seva activitat investigadora sense antiguitat
mínima en els seus centres. Aquesta modificado afecta a 1'acord primer del
conveni esmentat i, per tant, es necessari modificar-lo mitjanyant aquesta
Addenda.

Per tot aixó, les parts signants formalitzen aquesta addenda amb el contingut i
en els termes i condicions que consten al següent

ACORD

PRIMER. Objecte

L'acord primer del Conveni peí qual es concreta la metodologia d'avaluació i
efectes de 1'activitat investigadora (per periodes de 6 anys) del seu personal
docent i/o investigador doctor de la Fundació Tecnocampus, de 15 de maig de
2013, es modifica amb la redacció següent:

"En aquest conveni s'acorda i es concreta 1'aplicació deis criteris i procediments
que AQU Catalunya hagi establert per a 1'avaluació de 1'activitat investigadora
del personal docent i/o investigador doctor permanent deis centres de la
Fundació Tecnocampus que compleixi les caracteristiques següents:

Possessió del títol de doctor.

Vinculació amb el centre a temps complet o parcial -essent el minim de
dedicació a temps parcial, com a mínim, del 50% del temps complet-.
En el cas que el professor doctor ¡mparteixi docencia en mes d'un
centre, la dedicació en el seu conjunt ha de ser, com a mínim del 50%."

1, com a prova de conformitat amb el contingut d'aquesta addenda, les parts la
signen per triplicat, en el lloc i data esmentats a I'encap?alament.
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