
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 4771 – 29.11.2006 50451

Pressupost total: 91.077,71 euros.
Subvenció PUOSC: 72.862,17 euros.

Actuació núm.: 2006/1261.
Entitat local: Ajuntament de Llorenç del Pe-
nedès (Baix Penedès).
Títol: Substitució i millora de la xarxa d’abasta-
ment d’aigua de boca, 2a fase.
Pressupost total: 118.105,12 euros.
Subvenció PUOSC: 50.000,00 euros.

Actuació núm.: 2006/1262.
Entitat local: Ajuntament de Barberà de la Con-
ca (Conca de Barberà).
Títol: Urbanització de la zona de les escoles.
Pressupost total: 178.622,09 euros.
Subvenció PUOSC: 95.000,00 euros.

Actuació núm.: 2006/1263.
Entitat local: Ajuntament de Cornudella de
Montsant (Priorat).
Títol: Nova estació depuradora d’aigües residu-
als al nucli de Siurana.
Pressupost total: 39.418,27 euros.
Subvenció PUOSC: 30.000,00 euros.

Actuació núm.: 2006/1264.
Entitat local: Ajuntament de Torroja del Prio-
rat (Priorat).
Títol: Piscina municipal, fase d’acabament.
Pressupost total: 209.617,81 euros.
Subvenció PUOSC: 16.000,00 euros.

(06.306.230)

*

AGÈNCIA PER A LA QUALITAT
DEL SISTEMA UNIVERSITARI
DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ
EDU/3813/2006, de 27 de novembre, per la qual
es dóna publicitat al procediment i els terminis
de presentació de les sol·licituds d’avaluació de
l’activitat investigadora del personal docent i in-
vestigador funcionari i contractat, per a períodes
que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desem-
bre de 2006.

Atès que en data 21 de novembre de 2006 la
Comissió d’Avaluació de la Recerca de l’Agèn-
cia per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya va aprovar el procediment i els ter-
minis de presentació de les sol·licituds d’avalu-
ació de l’activitat investigadora desenvolupada
pel personal docent i investigador funcionari i
contractat, per a l’assignació de retribucions
addicionals, per a períodes que hagin finalitzat
com a màxim el 31 de desembre de 2006 d’acord
amb l’article 55 i 69 de la Llei orgànica 6/2001,
de 21 de desembre, d’universitats i l’article
140.1.h) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’uni-
versitats de Catalunya,

RESOLC:

Que es publiqui íntegrament al DOGC
l’Acord número 4 de 21 novembre de 2006 de
la Comissió d’Avaluació de la Recerca, per la
qual s’aprova el procediment i els terminis de
presentació de les sol·licituds d’avaluació de l’ac-
tivitat investigadora del personal docent i inves-
tigador funcionari i contractat, per a períodes
que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desem-
bre de 2006, d’acord amb la Llei 1/2003, de 19
de febrer, d’universitats de Catalunya.

Barcelona, 27 de novembre de 2006

ANTONI SERRA I RAMONEDA

President

ACORD
número 4 de la Comissió d’Avaluació de la Re-
cerca, de 21 de novembre de 2006, per la qual
s’aprova el procediment i els terminis de presen-
tació de les sol·licituds d’avaluació de l’activitat
investigadora del personal docent i investigador
funcionari i contractat, per a períodes que hagin
finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2006,
d’acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’uni-
versitats de Catalunya.

Atès que l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19
de febrer, d’universitats de Catalunya disposa
que la Generalitat de Catalunya pot establir, per
al personal docent i investigador funcionari i
contractat, retribucions addicionals per mèrits
individuals de docència, recerca i gestió, que s’as-
signen per mitjà del consell social a proposta del
consell de govern, amb la valoració prèvia dels
mèrits mitjançant l’avaluació de l’Agència per
a la Qualitat del Sistema Universitari de Ca-
talunya;

Atès que l’article 140.2.h) de la Llei 1/2003,
de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya,
estableix que correspon a AQU Catalunya l’ava-
luació de l’activitat desenvolupada pels inves-

tigadors, i la valoració dels mèrits individuals de
recerca del personal docent i investigador, fun-
cionari i contractat, per a l’assignació de com-
plements retributius, d’acord amb els articles 55
i 69 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desem-
bre, d’universitats;

Atès que l’article 146.1 de la Llei 1/2003, de
19 de febrer, d’universitats de Catalunya, esta-
bleix que l’avaluació de l’activitat desenvolupa-
da pels investigadors i la valoració dels mèrits
individuals de recerca del personal docent i in-
vestigador és funció de la Comissió d’Avalua-
ció de la Recerca de l’Agència per a la Quali-
tat del Sistema Universitari de Catalunya;

Atès el que estableix l’article 148.2 de la Llei
1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Cata-
lunya i atès l’acord subscrit per AQU Catalunya
i la Comissió Nacional d’Avaluació de l’Activitat
Investigadora (d’ara endavant, CNEAI), signat
el dia 3 de novembre de 2006, segons el qual
AQU Catalunya reconeix les avaluacions rea-
litzades per la CNEAI de l’activitat investiga-
dora del professorat universitari que l’hagi sol·-
licitat;

Atès que, tal com disposa l’article 148.1 de la
Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de
Catalunya, les comissions avaluadores de l’Agèn-
cia per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya actuen amb independència, la Comis-
sió d’Avaluació de la Recerca és competent per
aprovar el procediment per a l’avaluació de l’ac-
tivitat investigadora, d’acord amb l’article 17 del
Decret 93/2003, d’1 d’abril, pel qual s’aproven els
Estatuts de l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya;

D’acord amb el Decret 405/2006, de 24 d’oc-
tubre, pel qual s’estableixen les retribucions ad-
dicionals del personal docent i investigador fun-
cionari i contractat de les universitats públiques
de Catalunya;

És per això que la Comissió d’Avaluació de
la Recerca

ACORDA:

—1 Aprovar el procediment per a l’avaluació
de l’activitat investigadora del personal docent
i investigador, funcionari i contractat, de les uni-
versitats públiques catalanes per a períodes que
hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre
de 2006.

—2 Les sol·licituds es poden presentar via
telemàtica a través del portal Serveis i Tràmits
de la Generalitat de Catalunya (http://
www.cat365.net) o en suport paper.

—3 Que el president de l’Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
doni publicitat del present Acord al DOGC, i
en garanteixi la seva difusió com a mínim en
català i castellà al web d’AQU Catalunya.

ANNEX

Procediment per a l’avaluació de l’activitat inves-
tigadora del personal docent i investigador, fun-
cionari i contractat, d’acord amb la Llei 1/2003,
de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, per
a l’assignació de complements retributius addi-
cionals per a períodes que hagin finalitzat com
a màxim el 31 de desembre de 2006.

DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ
I UNIVERSITATS
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—1 Objecte
L’objecte d’aquest Acord és aprovar el proce-

diment per al reconeixement dels mèrits indivi-
duals de l’activitat investigadora desenvolupada
pel personal docent i investigador funcionari i
contractat de les universitats públiques catalanes
i obrir la convocatòria per a la presentació de sol·-
licituds.

—2 Requisits dels sol·licitants
2.1 D’acord amb l’article 2 del Decret 405/

2006, de 24 d’octubre, podran sol·licitar l’ava-
luació de l’activitat investigadora per a l’assig-
nació de complements retributius addicionals:

a) el personal docent i investigador funcio-
nari de carrera integrats en algun dels següents
cossos docents universitaris: catedràtic/a d’uni-
versitat, professorat titular d’universitat, cate-
dràtic/a d’escola universitària i professorat titular
d’escola universitària;

b) les persones contractades a les universi-
tats públiques catalanes en alguna de les ca-
tegories de professorat següents: catedràtic/a,
professorat agregat, professorat col·laborador
permament que estigui en possessió del títol de
doctor, professorat lector

2.2 Les persones que es trobin en situació
de comissió de serveis o serveis especials podran
sotmetre a avaluació la seva activitat investiga-
dora, tot i que els drets econòmics no es retri-
buiran fins el moment de la seva reincorpora-
ció a la universitat en règim de dedicació a temps
complet.

2.3 El règim de dedicació ha de ser a temps
complet.

—3 Documentació i formalització de les sol·-
licituds

3.1 Les sol·licituds es poden presentar en
suport paper o telemàticament a través del por-
tal Serveis i Tràmits de la Generalitat de Cata-
lunya. Independentment de la via emprada els
sol·licitants hauran de presentar, en cadascun
dels casos que s’exposen, la següent documen-
tació:

3.1.1 El personal docent i investigador fun-
cionari que hagi sol·licitat l’avaluació de la seva
activitat investigadora a la CNEAI:

3.1.1.1 En la presentació en suport paper:
a) L’imprès de sol·licitud per duplicat degu-

dament complimentat i signat.
b) Còpia del document acreditatiu de la iden-

titat de la persona.
c) Còpia del resultat de l’avaluació o avalu-

acions obtingudes de la seva activitat investiga-
dora per part de la CNEAI que corresponguin
als períodes d’avaluació sol·licitats a l’Agència.

3.1.1.2 En la presentació telemàtica:
a) Caldrà registrar-se prèviament al portal

Serveis i Tràmits de la Generalitat de Catalunya.
b) Emplenar degudament la sol·licitud
c) Còpia del resultat de l’avaluació o avalu-

acions obtingudes de la seva activitat investiga-
dora per part de la CNEAI que corresponguin
als períodes d’avaluació sol·licitats a l’Agència,
en format PDF.

3.1.2 El personal docent i investigador con-
tractat esmentat en el punt 2.b i el personal
docent i investigador funcionari que no hagi sol·-
licitat l’avaluació de la seva activitat investiga-
dora a la CNEAI:

3.1.2.1 En la presentació en suport paper:
a) L’imprès de sol·licitud per duplicat degu-

dament complimentat i signat.

b) Còpia del document acreditatiu de la iden-
titat de la persona

c) El curriculum vitae normalitzat abreujat
signat, en suport paper per triplicat i també en
suport electrònic, en què el sol·licitant farà cons-
tar, per al període de sis anys sotmès a avalua-
ció les aportacions que consideri més rellevants
fins a un màxim de cinc.

S’entendrà per aportació qualsevol unitat
classificable en algun dels criteris d’avaluació a
què fa referència l’apartat 7. A les cites de to-
tes les aportacions s’haurà de fer constar les
dades necessàries per a la seva localització i
identificació.

Cada aportació anirà acompanyada d’un breu
resum, d’un màxim de 150 paraules, que contin-
gui els objectius i resultats més rellevants de la
investigació. Es podran substituir els resums in-
dividuals per un de sol que faci referència a totes
les contribucions.

S’hauran d’aportar els indicis de qualitat de
la recerca a què fa referència l’article 7.4 de l’Or-
dre de 2 de desembre de 1994, publicada en el
BOE de 3 de desembre de 1994.

En el cas que les aportacions siguin fruit d’una
obra col·lectiva, cadascun dels autors podrà in-
corporar la referida investigació en el seu cur-
riculum, fent constar en els corresponents re-
sums la contribució personal al treball col·lectiu.

Quan l’aportació sigui una patent s’haurà
d’incorporar l’informe corresponent a l’estat de
la tècnica.

d) Curriculum vitae normalitzat complet,
signat, en format paper per triplicat i també en
format electrònic.

e) Full de serveis actualitzat del període que
sol·liciti l’avaluació en què consti el règim de de-
dicació del sol·licitant en aquell període.

f) Si la investigació s’ha dut a terme en un
centre que no figura en el full de serveis s’hau-
rà d’adjuntar una còpia dels contractes, nome-
naments, credencials de becari o documents
similars.

3.1.2.2 En la presentació telemàtica:
a) Caldrà registrar-se prèviament al portal

Serveis i Tràmits de la Generalitat de Catalunya.
b) Emplenar degudament la sol·licitud
c) El curriculum vitae normalitzat abreujat

en format PDF amb les mateixes consideraci-
ons exposades en el punt 3.1.2.1.c)

d) Curriculum vitae normalitzat complet en
format PDF.

e) Full de serveis actualitzat del període que
sol·liciti l’avaluació en què consti el règim de de-
dicació del sol·licitant en aquell període en for-
mat PDF.

f) Si la investigació s’ha dut a terme en un
centre que no figura en el full de serveis s’hau-
rà d’adjuntar una còpia dels contractes, nome-
naments, credencials de becari o documents
similars en format PDF.

g) La documentació requerida en el punt
3.1.2.2.c) diferent del curriculum vitae abreujat
s’haurà d’annexar com a documentació annexa
a l’igual que la documentació requerida en el
punt 3.1.2.2.f).

3.2 Els impresos de sol·licitud es poden
obtenir al web http://www.aqucatalunya.cat, a
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Univer-
sitari de Catalunya (Via Laietana, 28, 5a planta,
08003 Barcelona) i al Departament d’Educa-
ció i Universitats de la Generalitat de Ca-
talunya (Via Laietana 33, 6a planta, 08003

Barcelona) així com a través del portal Serveis
i Tràmits de la Generalitat de Catalunya (http:/
/www.cat365.net) a l’apartat d’educació i for-
mació.

3.3 En la sol·licitud, cal formular-hi una
declaració responsable de la veracitat de les
dades al·legades i de tota la documentació apor-
tada per la persona sol·licitant, que s’hi ha de
detallar. Així, també s’hi ha de fer constar que
la manca de veracitat de la informació o docu-
mentació necessària per a l’emissió de l’acredi-
tació de recerca comporta la seva invalidesa a
tots els efectes.

3.4 L’Agència demanarà als interessats que
esmenin o completin la sol·licitud i/o la docu-
mentació quan no s’hagi presentat o quan si-
gui incompleta. En cas que l’interessat no apor-
ti la informació i/o la documentació sol·licitada,
en un termini de 10 dies des de la seva notifi-
cació, s’entendrà que desisteix de la seva sol·-
licitud.

3.5 Les persones interessades poden sol·-
licitar informació a l’adreça de correu electrò-
nic professorat@aqucatalunya.org.

—4 Convocatòria
Per als períodes que hagin finalitzat com a

màxim el 31 de desembre de 2006 s’estableixen
les convocatòries següents:

1. Per al personal docent i investigador con-
tractat del 8 de gener de 2007 al 26 de gener de
2007, ambdós inclosos.

2. Per al personal docent i investigador fun-
cionari del 2 de juliol al 20 de juliol de 2007,
ambdós inclosos.

—5 Terminis i informació
5.1 El resultat de l’avaluació de l’activitat

investigadora es notificarà en un termini màxim
de sis mesos a comptar des de l’obertura de la
convocatòria.

5.2 Els interessats podran obtenir informa-
ció de l’estat de la seva sol·licitud a través del
portal Serveis i Tràmits de la Generalitat de
Catalunya, a l’adreça electrònica
professorat@aqucatalunya.org, al telèfon
93.268.89.50 o a l’Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya.

—6 Òrgans competents
6.1 La Comissió d’Avaluació de la Recer-

ca desenvolupa la seva activitat mitjançant co-
missions específiques, constituïdes en els dife-
rents àmbits del coneixement d’acord amb el
que estableix l’article 147.1 de la Llei d’univer-
sitats de Catalunya.

6.2 Serà la Comissió d’Avaluació de la Re-
cerca i les seves comissions específiques les que
assignaran les sol·licituds als diferents àmbits.
Els àmbits de coneixement són els següents:
humanitats; ciències socials; ciències; ciències de
la vida; ciències mèdiques i de la salut i enginye-
ria i arquitectura.

6.3 El resultat de l’avaluació de l’activitat
investigadora l’acorda la comissió específica que
correspongui. Els acords, que no exhaureixen
la via administrativa, poden ser objecte de re-
curs d’alçada davant el/la president/a de la Co-
missió d’Avaluació de la Recerca en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva no-
tificació, de conformitat amb el que preveu l’ar-
ticle 29 dels Estatuts de l’Agència per a la Qua-
litat del Sistema Universitari de Catalunya. La
resolució que resolgui el recurs d’alçada exhau-
reix la via administrativa.
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6.4 L’avaluació de l’activitat investigadora
està gravada amb una taxa per l’import fixat a
la normativa vigent. El pagament de la taxa es
pot fer efectiu mitjançant targeta de crèdit o
carta de pagament a través del portal Serveis i
Tràmits de la Generalitat de Catalunya o per
transferència bancària en un termini de 10 dies
des de la presentació de la sol·licitud al núme-
ro de compte següent: 2013-0500-17-0213546947
(codi Swift: CESCESBBXXX, codi IBAN:
ES61 2013 0500 1702 1354 6947).

—7 Avaluació
7.1 En l’avaluació de l’activitat investiga-

dora del personal docent i investigador funci-
onari i contractat en les universitats públiques
catalanes es valoraran els mèrits i l’experièn-
cia investigadora d’acord amb els criteris pu-
blicats per la Comissió d’Avaluació de la Re-
cerca al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (Resolució EDU/3752/2006, DOGC
núm. 4769, de 27.11.2006) i que es poden con-
sultar també al web d’AQU Catalunya (http:/
/www.aqucatalunya.cat).

7.2 L’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya ha subscrit un acord,
el dia 3 de novembre de 2006, amb la CNEAI
pel qual AQU Catalunya reconeix les avalua-
cions realitzades per la CNEAI de l’activitat
investigadora del professorat universitari que
l’hagi sol·licitat.

—8 Determinació dels trams
8.1 Per a la determinació de cada tram ava-

luable es procedirà de la manera següent:
a) Cada tram ha d’abastar sis anys d’inves-

tigació.
b) Per anys s’entenen anys naturals complets

(de l’1 de gener al 31 de desembre), únicament
les fraccions anuals iguals o superiors a vuit
mesos es computaran com any natural.

c) Els anys que componen un tram poden, o
no, ser consecutius, excepte en el supòsit d’ava-
luació única a la qual es refereix l’apartat se-
güent, en aquest darrer cas han de ser necessà-
riament consecutius.

8.2 Els interessats que sol·licitin l’avaluació
per primera vegada podran demanar a la Comis-
sió d’Avaluació de la Recerca l’avaluació úni-
ca de l’activitat investigadora desenvolupada fins
al 31 de desembre de 2001, per al personal do-
cent i investigador funcionari; i fins el 31 de
desembre de 2002, per al personal docent i in-
vestigador contractat. En aquest supòsit la cor-
responent sol·licitud d’avaluació de l’activitat
investigadora haurà d’incloure tots els serveis
prestats fins a les dates indicades anteriorment
que l’interessat desitgi sotmetre a avaluació. Els
trams complets no sotmesos a aquesta avalua-
ció única per l’interessat no podran ser objec-
te d’avaluacions posteriors.

A l’efecte de l’avaluació única citada, la Co-
missió d’Avaluació de la Recerca avaluarà con-
juntament tota l’activitat investigadora presen-
tada i determinarà els trams que procedeixin
respectant els criteris establerts en la present
Resolució.

8.3 En una sol·licitud diferent d’aquella a la
qual es refereix l’apartat 8.2, els interessats
podran incorporar i sotmetre a avaluació, inde-
pendentment, el tram que pugui resultar d’acu-
mular la resta d’activitat investigadora anteri-
or al 31 de desembre de 2001 (personal docent
i investigador funcionari) o 31 de desembre de
2002 (personal docent i investigador contractat)

i la realitzada amb posterioritat en anys natu-
rals complets. En tot cas, aquesta resta s’ha de
referir, necessàriament, a períodes inferiors a sis
anys i posteriors al final de l’últim tram inclòs
en l’avaluació única, i el període sotmès ha de
finalitzar com a màxim el 31 de desembre de
2006.

8.4 Correspon a cada sol·licitant determinar,
en la primera sol·licitud d’avaluació que formuli,
l’any a partir del qual sol·licita l’avaluació de
l’activitat investigadora. Determinada aquesta
data per l’interessat, l’activitat realitzada amb
anterioritat no podrà ser al·legada ni tinguda en
compte, qualsevol que sigui la seva dimensió
temporal, a l’efecte d’avaluacions futures.

8.5 El període comprès entre dos trams
sotmesos a avaluació i respecte del qual l’inte-
ressat no hagi presentat sol·licitud no podrà ser
al·legat ni tingut en compte, qualsevol que sigui
la seva dimensió temporal, a l’efecte d’avalua-
cions posteriors.

8.6 En el cas que el tram d’investigació sol·-
licitat s’hagi format amb anys no consecutius,
seran aplicades les previsions de l’apartat ante-
rior per a aquells períodes respecte dels quals
l’interessat no hagi presentat sol·licitud.

8.7 En la sol·licitud d’avaluació única a què
es refereix l’apartat 8.2 els interessats podran
incloure els mèrits de recerca de tota la seva tra-
jectòria acadèmica i/o de recerca. Els efectes
econòmics dels trams reconeguts dependran
d’allò que disposi la normativa vigent.

8.8 En el cas d’avaluació desfavorable, la
persona sol·licitant podrà presentar en anys
posteriors una nova sol·licitud d’avaluació, en
què podrà incloure fins a 5 dels 6 anys avaluats
negativament, i almenys un any ha de ser pos-
terior al darrer any del període avaluat negati-
vament.

8.9 En el cas del personal docent i investi-
gador funcionari que hagi sotmès la seva acti-
vitat investigadora a l’avaluació de la CNEAI
i que també la sotmeti a l’avaluació d’AQU
Catalunya per a l’obtenció dels complements
addicionals de recerca, haurà de fer coincidir els
períodes temporals d’aquests trams amb els
períodes corresponents avaluats per la CNEAI.

—9 Notificació de l’avaluació
9.1 El resultat de l’avaluació de l’activitat

investigadora es notificarà a través de qualse-
vol mitjà legal que permeti tenir constància de
la seva recepció per part de la persona sol·-
licitant.

9.2 La notificació es podrà practicar utilit-
zant mitjans telemàtics d’acord amb el que es-
tableix l’article 59.3 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administra-
tiu comú, sempre que els interessats hagin as-
senyalat aquest mitjà com a preferent o hagin
consentit expressament la seva utilització.

—10 Protecció de les dades de caràcter personal
En relació amb les dades de caràcter perso-

nal que coneguin en l’exercici de les seves fun-
cions, la Comissió d’Avaluació de la Recerca i
les comissions específiques corresponents vet-
llaran pel ple respecte dels drets dels interessats
i per l’estricte compliment de les obligacions que
imposa la normativa vigent en matèria de pro-
tecció de dades de caràcter personal.

Les dades de caràcter personal que s’han de
facilitar per a l’avaluació de l’activitat investi-
gadora del personal docent i investigador con-

tractat de les universitats públiques catalanes,
així com el resultat d’aquestes, s’inclouran en el
fitxer automatitzat de gestió de l’avaluació de
l’activitat investigadora. AQU Catalunya podrà
cedir totalment o parcial les dades dels sol·-
licitants i els resultats obtinguts a les universi-
tats, al departament competent en matèria d’uni-
versitats i altres institucions públiques per tal
d’agilitar els processos de retribució dels com-
plements addicionals per mèrits de recerca del
personal docent i investigador funcionari i con-
tractat.

La persona sol·licitant podrà exercir, respecte
de les seves dades, els drets reconeguts per la
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, i par-
ticularment, els drets d’accés, rectificació o
cancel·lació de dades i oposició, si resultés per-
tinent, així com el de revocació del consentiment
per a la cessió de les seves dades.

Els drets referits anteriorment els podrà exer-
cir la persona sol·licitant mitjançant sol·licitud
escrita i signada dirigida a AQU Catalunya.

(06.325.029)

RESOLUCIÓ
EDU/3814/2006, de 27 de novembre, per la qual
es dóna publicitat a la pròrroga de la vigència de
la certificació dels manuals d’avaluació docent
i al procediment i la certificació de la valoració
dels mèrits individuals docents i de gestió del per-
sonal docent i investigador funcionari i contractat
de les universitats públiques catalanes, meritats
fins al 31 de desembre de 2006.

Atès que en data 22 de novembre de 2006 la
Comissió Específica per a la Valoració dels
Mèrits i Activitats Individuals de la Comissió
d’Avaluació de la Qualitat, d’ara endavant
CEMAI, de l’Agència per a la Qualitat del Sis-
tema Universitari de Catalunya, d’ara endavant
AQU Catalunya, va establir la pròrroga de la
vigència de la certificació dels manuals d’ava-
luació docent de les universitats públiques ca-
talanes i el procediment i la certificació de la
valoració dels mèrits individuals docents i de
gestió del personal docent i investigador funci-
onari i contractat de les universitats públiques
catalanes, meritats fins al 31 de desembre de
2006, per a l’assignació de les retribucions ad-
dicionals,

RESOLC:

Que es publiqui íntegrament al DOGC
l’Acord número 3, de 22 de novembre de 2006,
de la Comissió Específica per a la Valoració dels
Mèrits i Activitats Individuals de la Comissió
d’Avaluació de la Qualitat de l’Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya,
pel qual s’estableix la pròrroga de la vigència de
la certificació dels manuals d’avaluació docent
de les universitats públiques catalanes i el pro-
cediment i la certificació de la valoració dels
mèrits individuals docents i de gestió del perso-
nal docent i investigador funcionari i contrac-
tat de les universitats públiques catalanes, me-
ritats fins al 31 de desembre de 2006, per a
l’assignació de les retribucions addicionals.

Barcelona, 27 de novembre de 2006


