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NOMENAMENT D’UN MEMBRE PER A LA COMISSIÓ 
D’APEL·LACIONS 

Composició de la Comissió d’Apel·lacions 

D’acord amb l’article 16.2 de la Llei d’AQU Catalunya, la Comissió d’Apel·lacions és constituïda 

pels membres següents: 

1. Un membre del Consell de Govern, elegit entre les tres personalitats acadèmiques de 

reconegut prestigi internacional, elegides pel Consell Interuniversitari de Catalunya, que 

exerceix la presidència de la Comissió d’Apel·lacions. 

2. Dos o més persones, a determinar pel Consell de Govern, amb prestigi acadèmic, 

científic o professional i amb competència tècnica, que no pertanyin a cap altra 

comissió de l’Agència. 

 

D’acord amb l’article 22.3 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: Els membres de la 

Comissió d'Apel·lacions són nomenats pel Consell de Govern, a proposta del president de 

l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. 

a) El president de la Comissió es nomena per al mateix període que li correspon com a 

membre del Consell de Govern. 

b) b) Els altres membres de la Comissió es nomenen per a un període de quatre anys, 

prorrogable una sola vegada, i es renoven per meitats cada dos anys. 

Fets 

El president d’AQU Catalunya informa de la substitució del Dr. Joan Gómez Pallarès com a 

membre de la Comissió d’Apel·lacions, atès que ha estat nomenat director general de Recerca 

de la Generalitat de Catalunya. 

Nomenament 

D’acord amb el que s’ha exposat, la Comissió Permanent a proposta del el president d’AQU 

Catalunya, i actuant per delegació del Consell de Govern d’AQU Catalunya, nomena la Dra. 

Teresa Espinal Farré, catedràtica a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma 

de Barcelona, com a membre de la Comissió d’Apel·lacions. 

Efectes del nomenament 

El nomenament tindrà efectes a partir l’1 de desembre de 2018. 


