RESOLUCIÓ DE L'AVALUACIÓ DEL COMPLEMENT DE RECERCA I COMPLEMENT
ADDICIONAL DE RECERCA DE PDI LABORAL (1a.convocatòria 2017 ) PER
ESTIMACIÓ DE RECURS D'ALÇADA.

Acord núm. CG/2018/01/36 del Consell de Govern pel qual s’aprova la resolució de
l'avaluació del complement de recerca i complement addicional de recerca de PDI
laboral (1a.convocatòria 2017) per estimació de recurs d'alçada.

•
•

Document informat favorablement per la Comissió de Personal i Acció
Social del 07/02/2018.
Document pendent aprovació, si escau, pel Ple de Consell Social

Vicerectorat d’Avaluació i Qualitat
Barcelona, 22 de febrer de 2018

ESTIMACIÓ D’UN RECURS D’ALÇADA PRESENTAT EN RELACIÓ A LA
RESOLUCIÓ IRAR (informes de reconeixement de l’activitat de recerca) 2017
ALS EFECTES D’ASSOLIR EL COMPLEMENT ADDICIONAL DE RECERCA
Antecedents
Convocatòria 2017 d’AQU Catalunya per a l’emissió dels informes de reconeixement
de l’activitat de recerca del professorat agregat interí de les universitats públiques de
Catalunya.
La sentència 40/2017 del Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Barcelona reconeix al
professorat agregat interí el dret a ser avaluats de la seva activitat investigadora i en
conseqüència estableix l’obligació d’AQU Catalunya d’avaluar aquesta activitat.
Proposta de resolució
D’acord amb el document enviat per AQU Catalunya, referent a l’avaluació positiva
d’un recurs d’alçada presentat, per professorat agregat interí d’aquesta Universitat
Politècnica de Catalunya, contra la resolució de la 1a. convocatòria IRAR interins
2017, es resol amb les següents dades:
Recurs d’alçada que ha obtingut una avaluació positiva
Professorat Agregat interí

1 (1 tram)
1 tram

Per tot això, el Consell de Govern ACORDA
1. Aprovar la proposta d’assignació del complement addicional de recerca
corresponent a l’estimació d’un recurs presentat contra la 1ª. convocatòria
IRAR interins 2017, d’acord amb les dades anteriorment indicades, i traslladar
aquest acord al Consell Social per tal que aprovi, si escau, l’assignació
individual del complement esmentat, d’acord amb l’article 72 de la Llei
d’Universitats de Catalunya.
2. Aprovar el reconeixement del corresponent tram del complement per mèrits de
recerca (complement bàsic de recerca) d’acord amb les dades que s’indiquen
anteriorment.

1
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