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DESIGNACIÓ DE MEMBRES PER A LA COMISSIÓ D’AVALUACIÓ 
DE LA RECERCA 

Composició de la Comissió d’Avaluació de la Recerca 

D’acord amb l’article 12 de la Llei 15/2015, de 21 de juliol, d’AQU Catalunya, la Comissió 

d’Avaluació de la Recerca està constituïda per: 

a)  El president, que és nomenat pel Consell de Govern d'entre les persones proposades 

pel conseller del departament competent en matèria d'universitats, i que ha de tenir mèrits 

científics prominents. 

b) Quatre persones designades pel Consell de Govern a proposta del conseller del 

departament competent en matèria d’universitats. 

c) Setze persones designades pel Consell de Govern a proposta del president de la 

Comissió. 

 

El president i els membres de la Comissió d'Avaluació de la Recerca són nomenats per a un 

període de quatre anys, renovable una sola vegada, i han de continuar en funcions fins que no 

prenguin possessió llurs successors. 

Fets 

El president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca informa que han acabat el mandat com a 

membres de la Comissió d’Avaluació de la Recerca les persones següents: 

A proposta de la persona responsable del Departament competent en matèria d’Universitats: 

 El Dr. Josep Esquerda Colell, membre de la Comissió d’Avaluació de la Recerca i 

membre de la Comissió Específica de Ciències de la Vida 

 La Dra. Maria Rosa Lloret Romañach, membre de la Comissió d’Avaluació de la 

Recerca i membre de la Comissió Específica d’Humanitats 

 La Dra. Anna Maria Guasch Ferrer, membre de la Comissió d’Avaluació de la 

Recerca i membre de la Comissió Específica d’Humanitats 

 

A proposta del president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca: 

 El Dr. Ramon Alcubilla González, membre de la Comissió d’Avaluació de la 

Recerca i president de la Comissió Específica d’Enginyeria i Arquitectura 

 La Dra. Maria José Vega Ramos, membre de la Comissió d’Avaluació de la Recerca 

i presidenta de la Comissió Específica d’Humanitats 
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 La Dra. Montserrat Llagostera Casas, membre de la Comissió d’Avaluació de la 

Recerca i presidenta de la Comissió Específica de Ciències de la Vida 

Designació 

D’acord amb el que s’ha exposat, el Consell de Govern designa, a proposta de la consellera del 

Departament d’Empresa i Coneixement: 

 La Dra. Carme Carretero Romay, catedràtica de la Universitat de Girona, com a nou 

membre de la Comissió d’Avaluació de la Recerca, en substitució del Dr. Josep 

Esquerda Colell 

 El Dr. Jordi Ginebra Serrabou, catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili, com a nou 

membre de la Comissió d’Avaluació de la Recerca i de la Comissió Específica 

d’Humanitats, en substitució de la Dra. Maria Rosa Lloret Romañach 

 El Dr. Mariano Carbonell Buades, catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona, 

com a nou membre de la Comissió d’Avaluació de la Recerca i de la Comissió Específica 

d’Humanitats, en substitució de la Dra. Anna Maria Guasch Ferrer 

 

I a proposta del president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca, el Consell de Govern 

designa: 

 La Dra. Ana Maria Sastre Requena, catedràtica de la Universitat Politècnica de 

Catalunya, com a nou membre de la Comissió d’Avaluació de la Recerca, en substitució 

del Dr. Ramon Alcubilla González 

 La Dra. Francesca Vidal Domínguez, catedràtica de la Universitat Autònoma de 

Barcelona, com a nou membre de la Comissió d’Avaluació de la Recerca, en substitució 

de la Dra. Montserrat Llagostera Casas 

 La Dra. Marta Cascante Serratosa, catedràtica de la Universitat de Barcelona com a nou 

membre de la Comissió d’Avaluació de la Recerca, en substitució de la Dra. Maria José 

Vega Ramos 

 

 

Efectes del nomenament 

Els nomenaments tenen efectes a partir del dia 2 de maig de 2019. 


