Maria Giné Soca, com a secretària de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya (AQU Catalunya) i del Consell de Govern, domiciliada a Barcelona, al Carrer d’Enric
Granados, 33 i amb NIF: Q0801199A

CERTIFICA:
Que en la reunió del Consell de Govern d’AQU Catalunya de 14 de juliol de 2021, s’ha aprovat
la modificació de les retribucions a persones avaluadores, expertes i col·laboradores d’AQU
Catalunya per a 2021 adjunta a aquest certificat.

I perquè consti als efectes oportuns.
signed by Maria
Maria Giné Soca Digitally
Giné Soca - DNI
43725341H (SIG)
- DNI
Date: 2021.07.15
43725341H (SIG) 07:55:29 +02'00'

MODIFICACIÓ DE LES RETRIBUCIONS A PERSONES
AVALUADORES, EXPERTES I COL·LABORADORES D’AQU
CATALUNYA PER A 2021
Fets
En el Capítol 2, article 7.3 del Reglament de funcionament intern de la Comissió d’Avaluació
de la Recerca d’AQU Catalunya i de les seves comissions específiques, s’indica que president
de la Comissió d’Avaluació de la Recerca pot nomenar, si escau, vicepresidents d’una o més
comissions específiques. Els vicepresidents tindran la funció d’assistència qualificada al
president de la comissió específica corresponent en els procediments d’acreditació,
certificació i avaluació.
En la reunió de 9 de juliol de 2020 el Consell de Govern va aprovar l’avantprojecte de
pressupost per a 2021, en el qual s’incloïa en el punt 10 les retribucions a avaluadors,
experts i col·laboradors per a 2021. En aquest apartat no es recollia la retribució a la figura
de vicepresident o vicepresidenta de Comissió específica de les Comissions d’Avaluació.
D’acord amb l’article 15.f) del Decret 315/2016, de 8 de novembre, pel qual s'aproven els
Estatuts de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, correspon al
director d’AQU Catalunya elaborar i elevar l'avantprojecte de pressupost anual i les seves
modificacions, a l'efecte que el Consell de Govern l'examini i, si escau, l'aprovi; dirigir la
gestió econòmica de l'Agència, autoritzar les despeses dins dels límits fixats pel Consell de
Govern i ordenar els pagaments, i la formulació dels comptes anuals.

Acord
El Consell de Govern d’AQU Catalunya acorda, a proposta del director d’AQU Catalunya, la
retribució de vicepresident o vicepresidenta de comissió específica per la qual cosa es
modifica l’apartat 10. Retribucions a avaluadors, experts i col·laboradors de la manera
següent:
Introduir a l’apartat 10. Retribucions a avaluadors, experts i col·laboradors de
l’avantprojecte de pressupost 2021 un import fix de 2.500 euros/any per a les
persones que realitzin les funcions de vicepresident o vicepresidenta de comissions
específiques d’avaluació i que se’ls apliqui, quan pertoqui, la supervisió d’expedients
de persones.
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PRESIDENTS/ES I VICEPRESIDENTS/ES DE LES COMISSIONS ESPECÍFIQUES D’AVALUACIÓ
Presidents/es de les comissions
específiques d’avaluació

3.115,00 €/any

Vicepresidents/es de les comissions
específiques d’avaluació
Supervisió d’expedients de persones

2.500 €/any
1/3 de l’import d’avaluació de l’expedient de
persones/expedient

Efectes
Aquesta modificació tindrà efectes a partir del 15 de juliol de 2021.
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