Modificació efectes econòmics de trams addicionals de recerca reconeguts
a la convocatòria del PDI contractat (2016), d’acord amb la sentència
40/2017
Acord núm.2017/05/29 del Consell de Govern pel qual s’aprova la modificació
efectes econòmics de trams addicionals de recerca reconeguts a la convocatòria
del PDI contractat (2016), d’acord amb la sentència 40/2017.
•

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

MODIFICACIÓ EFECTES ECONÒMICS DE TRAMS ADDICIONALS DE RECERCA
RECONEGUTS A LA CONVOVATÒRIA DEL PDI CONTRACTAT (2016), D’ACORD
AMB LA SENTÈNCIA 40/2017.
Antecedents
Resolució ECO/3013/2015, de 21 de desembre, per la qual es dóna publicitat al
procediment i als terminis de presentació 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 2015.
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 fitxer enviat per AQU Catalunya, es reconeix el dret a la percepció de
trams addicionals de recerca amb efectes econòmics de l’01/01/2014, d’acord amb les
següents dades:
Trams reconeguts amb efectes econòmics de l’01/01/2014

4 trams

Professorat Agregat

1 tram

Professorat Lector

3 trams

Per tot això, el Consell de Govern ACORDA
Aprovar la proposta de modificació dels efectes econòmics, 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.
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