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•

Document pendent aprovació, si escau, pel Ple de Consell Social

•

Document proposta informat favorablement per la Comissió de Personal i Acció
Social del 10/10/2017.

Vicerectorat de Personal Docent i Investigació
Barcelona, 24 d’octubre de 2017

RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 2016 DEL COMPLEMENT ADDICIONAL DOCENT
Antecedents

La Comissió de Personal i Acció Social del Consell de Govern, en la seva sessió del 4 de juliol de
2017 va acordar traslladar a AQU Catalunya el resultat de l’avaluació del complement addicional
docent (convocatòria 2016), per tal que aquest organisme procedís a la certificació corresponent.
L’avaluació es va dur a terme d’acord amb allò establert a la Resolució EMC/2966/2016, de 23 de
desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i la certificació de la valoració dels mèrits
individuals docents i de gestió del personal docent i investigador funcionari i contractat de les
universitats públiques catalanes, meritats fins al 31 de desembre de 2016, per a l'assignació de
les retribucions addicionals, i al Manual d’Avaluació de l’Activitat Docent de la Universitat
Politècnica de Catalunya, aprovat per acord número 156/2015 del Consell de Govern de 8
d’octubre de 2015.
Un cop rebut el preceptiu certificat expedit per AQU Catalunya, es procedeix a l’aprovació de 442
trams favorables i 11 trams desfavorables.
És per això que el Consell de Govern ACORDA:
Aprovar la proposta d’assignació del complement addicional docent corresponent als 442 trams
avaluats favorablement en la convocatòria 2016, 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.
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