
Conven! entre 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya, la Universitat de Girona i C.E.RENF'OS, S.L. (titular de
1'Escola Universitaria Mediterrani) peí qual es concreta la metodología
d'avaluació de 1'activitat investigadora (per períodes de 6 anys) del seu
personal docent i/o investigador doctor

CODI: 2017_AAI O UdG EUM C

Barcelona, 26 d'abril de 2017

Duna part, el doctor 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 atribuídes per
1'artide 11.5 del Decret 315/2016, de 8 de novembre, peí qual s'aproven els
Estatuts d'AQU Catalunya.

De_ ^'altra, el senyor Eulogio Arza Casarello, representant legal de
C.E.RENF'03, S.L. (titular de 1'Escola Universitaria Mediterrani, adscrita a la
Universitat de Girona), que té la forma jurídica de societat limitada, amb CIF
B-08985616 i amb adre?a al carrer de Rocafort, 104, 08015 de Barcelona.

I per 1'altra, el doctor Sergi Bonet Marull, rector de la Universitat de Girona.
havent estat nomenat peí Decret 259/2013, de 3 de desembre, actuant
d'acord amb la competencia que 1¡ atorga 1'article 79.5 de la Llei 1/2003, de 19
de febrer, d'universitats de Catalunya.

EXPOSEN:

Que 1'article 3 de la Llei 15/2015, del 21 dejuliol, de 1'Agéncia per a la Qualitat
del Sistema Universitari de Catalunya, disposa que 1'Agéncia per a la Qualitat
del Sistema Universitari de Catalunya té com a funció 1'avaluació, 1'acreditació
i la certificació de la qualitat en 1'ámbit de les universitats i deis centres
d'ensenyament superior de Catalunya.

Que 1'EUM té la voluntat de fomentar la recerca entre els seus docents i que
1'activitat investigadora sigui avaluada per 1'Agéncia per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya.

Que 1'avaluació de 1'activitat investigadora únicament inclou el personal
docent i/o investigador doctor de 1'Escola Universitaria Mediterrani, en
endavant, EUM, segons es concreta en 1'objecte d'aquest conveni.

Que 1'EUM es un centre adscrit a la Universitat de Girona.



Que 1'article 3.1, p), de la Llei 15/2015, del 21 de juliol, de 1'Agéncia per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, disposa que correspon a
1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya les tasques
que, en 1'ámbit de les seves funcions, li siguin encarregades peí departament
competent en materia d'universitats, per les universitats, pels centres
d'educació superior, pels centres de recerca i ¡nnovació vinculáis, per altres
departaments de 1'Administració de la Generalitat, per institucions o centres
d'educació superior europeus i per altres entitats que acompleixen una
activitat similar a les universitats catalanes.

Es per aixó que les parts,

ACORDEN:

PRIMER - Objecte

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 investigador, funcionan de carrera i
contractat permanent, de les universitats publiques al personal docent i/o
investigador doctor de 1'EUM, centre adscrit a la UdG, que compleixi les
caracteristiques següents:

Possessió del titol de doctor.

Vinculació amb 1'EUM a temps complet o parcial -essent el mínim de
dedicado a temps parcial, com a mínim, del 50% del temps complet.
Antiguitat mínima d'un any.

SEGON - Ambit i eficacia de les avaluacions

Les Comissions avaluadores emetran les avaluacions de 1'activitat
investigadora de les persones anteriorment esmentades que ho sol-licitin.

En aquestes avaluacions s'aplicaran el procediment i criteris establerts per a
1'avaluació de 1'activitat investigadora del personal docent i investigador
funcionan de carrera i contractat permanent de les universitats publiques que
estableixi AQU Catalunya.

AQU Catalunya reconeixerá automáticament els períodes avaluats
positivament d'acord amb els procediments i criteris (del PDI funcionan de
carrera i contractat permanent de les universitats publiques) al professorat de
1'EUM que posteriorment accedeixi a les figures de personal docent i
investigador, funcionan de carrera o contractat permanent, de les universitats
publiques amb dret a la percepció de les retribucions addicionals per mérits
individuals de recerca. En aquest cas, els professors no podran demanar una
nova avaluació deis períodos ja avaluáis ni una nova organització deis trams.

Al personal docent i/o investigador doctor de 1'EUM que hagi estat personal
docent i investigador, funcionan de carrera o contractat permanent, d'una



universitat pública se 1¡ reconeixeran les avaluacions favorables deis periodes
de la seva activitat investigadora que hagi obtingut per part de 1'Agéncia per a
la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya o be de la Comissió
Nacional d'Avaluació de 1'Activitat Investigadora.

TERCER - Presentado de sol-licituds i documentació.

3'estableix una única convocatoria anual per a la presentado de sol-licituds
en relació amb 1'avaluació de 1'activitat investigadora del personal docent i/o
investigador doctor de 1'EUM que es publicará a la página web d'AQU
Catalunya. Aquesta convocatoria anual coincidirá amb 1'establerta del mes de
Juny o juliol per al personal docent i investigador de les universitats publiques.

Les persones interessades presentaran
d'acord amb el que s'exposa tot seguit.

la sol-licitud i la documentació a

La documentació que s'haurá d'adjuntar a la sol-licitud es la següent:
1. Curriculum vitae complet (model AQU Catalunya o CVN amb els

índexs d'impacte).
2. Curriculum vitae abreujat (model AQU Catalunya).
3. Copia del document acreditatiu de la identitat de la persona sol-licitant.
4. Documentado acreditativa de la vinculado:

a. Certificat emés per 1'EUM que acrediti que la persona sol-licitant
compleix els requisits de vinculado, antiguitat i categoria
establerts en la convocatoria d'avaluació.

b. Si la investigació s'ha dut a terme en un centre que no figura en
el full de servéis, s'haurá d'adjuntar una copia deis contractes,
nomenaments, credencials de becari o documents similars que
acreditin la vinculado contractual o administrativa amb el centre

(superior o d'investigació).
5. Altra documentado, si es el cas.

Des d'AQU Catalunya es revisará la sol-licitud i la documentació per
comprovar el compliment deis requisits establerts en el procediment
d'avaluació aplicable i es demanará ais sol-licitants que esmenin la seva
sol-licitud o aportin la documentado requerida, si es el cas.

L'EUM nomenará un coordinador que será 1'interlocutor amb la persona
responsable de 1'Area de Professorat i Recerca d'AQU Catalunya per al
seguiment del procés d'avaluació.

QUART - Procediment, criteris i resultat de 1'avaluació.

En 1'avaluació deis periodes de 1'activitat investigadora del personal docent i/o
investigador doctor de 1'EUM que compleixi els requisits establerts en 1'acord
primer s'aplicaran els criteris, procediments i terminis d'avaluació de 1'activitat
investigadora del personal docent i investigador, funcionan de carrera i
contractat permanent, de les universitats publiques.



Un cop realitzada 1'avaluació, les Comissions competente emetran la
valoració del periode de 1'activitat investigadora que les persones sol-licitants
hagin sotmés a avaluació en el termini de sis mesos des de la presentado de
la sol-licitud a AQU Catalunya.

CINQUE - Organs competents per a les avaluacions

Els órgans competents per a la realització de les avaluacions son els
mateixos que els establerts en els procediments per a 1'avaluació de 1'activitat
investigadora del personal docent i investigador funcionan de carrera i
contractat permanentde les universitats publiques.

SISE - Recursos

L'avaluació de 1'activitat investigadora del personal docent i/o investigador
doctor de 1'EUM per part de la Comissió específica corresponent pot ser
objecte de recurs d'al?ada davant de la Comissió d'Apel-lacions d'AQU
Catalunya.

D'acord amb 1'article 16 de la Llei 15/2015, del 21 dejuliol, de 1'Agéncia pera
la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Comissió d'Apel-lacions
es la comissió encarregada de resoldre els recursos d'al9ada interposats
contra els acords de la Comissió d'Avaluació de la Recerca i de les altres

comissions d'avaluació, certificació i acreditació a qué fa referencia 1'article
11. Les seves resolucions exhaureixen la vía administrativa.

SETE - Contraprestació económica

L'EUM transferirá a AQU Catalunya per cada una de les avaluacions de
1'activitat investigadora del seu professorat doctor 1'import que es determina a
1'article 1.1 de 1'Ordre ECO/9/2015, de 12 de gener, per la qual s'autoritzen
preus públics per la prestació de determináis servéis i activitats de 1'Agéncia
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), en
concepte d'avaluació de 1'activitat investigadora del personal docent i
investigador i deis investigadors que es concretin en els convenís amb les
universitats privades de Catalunya i els seus centres adscrits i en els
convenis amb les universitats publiques de Catalunya i els seus centres
adscrits de titularitat privada.

D'acord amb el que estableix la Disposició addicional de 1'Ordre ECO/9/2015,
de 12 de gener, 1'actualització deis preus establerts en aquest acord
s'actualitzaran en els termes que prevegi la llei de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per a les taxes amb quantia fixa.

El pagament de la quantitat resultan! es fará efectiu un cop hagi finalitzat el
període de presentado de sol-licituds de cada convocatoria anual. Aixi, la



persona que designi la direcció d'AQU Catalunya comunicará a la persona
que designi el centre la quantitat a transferir al compte que 1'Agéncia indiqui.

VUITE - Protecció dades

En relació amb les dades de carácter personal que coneguin en 1'exercici de
les seves funcions les comissions avaluadores corresponents vetllaran peí pie
respecte deis drets deis interessats i per 1'estricte compliment de les
obligacions que imposa la normativa vigent en materia de protecció de dades
de carácter personal.

Les dades de carácter personal que s'han de facilitar per a 1'emissió deis
informes o acreditacions, així com el resultat d'aquestes, s'inclouran en el
fitxer automatitzat de gestió de professorat. AQU Catalunya podrá cedir
totalment o parcial les dades deis sol-licitants i els resultáis obtinguts a 1'EUM,
a la universitat d'adscripció i al Departament competent en materia
d'universitats per tal que en tinguin coneixement ais efectes d'aprofundir en
polítiques d'avaluació de la qualitat universitaria.

La persona sol-licitant podrá exercir, respecte de les seves dades, els drets
reconeguts per la Llei orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de carácter personal, i particularment, els drets d'accés, rectificació o
cancel-lació de dades i oposició, si resultes pertinent, així com el de
revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades.

Els drets referits anteriorment els podrá exercir la persona
mitjan?ant sol-licitud escrita i signada dirigida a AQU Catalunya.

sol-licitant

NOVE - Vigencia

Aquest conven] té una vigencia inicial, partir de la seva signatura, de quatre
anys. Aquest conveni es prorrogará per quatre anys mes per acord exprés de
les parts.

DÉSE- Resolució

El present conveni podrá ésser resolt:

a) mitjangant un preavis de qualsevol de les parts amb tres mesos
d'antelació.

b) per mutu acord de les parts.
c) per la des adscripció de 1'EUM a la Universitat de Girona.

I, com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, les parts el
signen per triplicat i en el lloc i en la data esmentats a l'encap?alament
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